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f
يواف�ي  حم�دًا   ، العالمي�ن  رب  الل�ه  الحم�د 
وس�لم  الل�ه  وصل�ى  مزي�ده.  ويكاف�ئ   ، نعم�ه 
عل�ى س�يدنا وش�فيعنا محم�د  المبع�وث رحمة 
 ، أجمعي�ن  وصحب�ه  آل�ه  وعل�ى   ، للعالمي�ن 
 وعل�ى م�ن تبعه�م بإحس�ان إلى ي�وم الدي�ن ((.
))وبعد(( فهذه نبذة مهمة فيما تحتاج إلى معرفته 
النس�اء المؤمن�ات م�ن أم�ور الطه�ارة والحيض 
والنفاس والصالة وغير ذلك .وقد بلغنا عن سيدنا 
الحبيب عبد الرحمن بن محمد المش�هور رضي 
الل�ه عنه : أن�ه كان يحب أن يتص�دى أحد لجمع 
مثله�ا ليقرأها النس�اء ف�ي مجامعه�ن ، ويتعرفن 
معانيه�ا أو معاني مثلها ؛ فإن تعل�م العلم فريضة 
على كل مس�لم ومسلمة كما في الحديث . وعن 
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أبي الدرداء رضي الله عنه قال : س�معت رس�ول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول :))من سلك طريقا 
يبغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة . وإن 
المالئك�ة لتضع أجنحته�ا لطالب العل�م رًضي. 
وإن العالم ليس�تغفر له من في السموات ومن في 
األرض حت�ى الحيت�ان في الماء . وفض�ل العْالم 
على العابد كفضل القمر على سار الكواكب . وإن 
العلماء ورثة األنبياء ، وإن األنبياء لم يؤرثوا دينارا 
وال درهم�ا، وإنم�ا ورث�وا العلم فم�ن أخذه أخذ 
 بح�ظ وافر (( رواه أبو داود والترمذي وغيرهما .
ومعلوم عند أهل العلوم: أن اإلشتغال بالعلم من 
أفض�ل الطاعات وأحس�ن القرب�ات . فتقرير مثل 
هذه النبذة في مجامع النساء أفضل من أشتغالهن 
بنح�و ذك�ر أو كالم مب�اح ، وذلك لم�ا روى عن 
عبدالل�ه ابن عمرو قال : خرج رس�ول الله صلى 
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عليه وس�لم فإذا في المس�جد مجلسان : مجلس 
يتفقه�ون ، ومجلس يدعون الله ويس�ألونه فقال: 
)) كال المجلس�ين إل�ى خير، أما ه�ؤالء فيدعون 
الل�ه تعال�ى ، وأم�ا ه�ؤالء فيتعلم�ون ويفقه�ون 
الجاهل ، هؤالء أفضل ؛ بالتعليم أرِسْلُت (( ، ثم 

قعد معهم . رواه عبدالله ابن ماجة .

وقد س�ميت هذه الرسالة )) التذكرة الحضرمية 
فيما يجب على النس�اء من األم�ور الدينية(( وقد 
احت�وت � والحم�د الله � على جمل�ة من أحكام 
ش�رع الل�ه ال�ذي النج�اة للعبد م�ن أه�وال يوم 
القيام�ة إال بمعرفت�ه والعم�ل ب�ه ، إذا عل�م هذا ، 
فم�ن الواج�ب المتأك�د عليكن معش�ر النس�اء : 
االهتمام بقراءة مثل هذه التذكرة المباركة إن شاء 
الله ، وتقريرها ، وتفهم معانيها ، والعمل بما فيها 
؛ حتى تخرجن من ظلمات الجهل إلى نور العلم 
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ق�ال الله تعالى : ) قل هل يس�توي الذين يعلمون 
والذين ال يعلمون إنما يتذكر أولو األلباب ( .

وع�ال  ج�ل  الل�ه  أن  النس�اء  أيته�ا   � واعلم�ن 
خاطبك�ن بم�ا خاط�ب ب�ه الرج�ال فق�ال تعالى 
والمؤمني�ن  والمس�لمات  المس�لمين  إن   (  :
والصادقي�ن  والقانت�ات  والقانتي�ن  والمؤمن�ات 
والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين 
والمتصدق�ات  والمتصدقي�ن  والخاش�عات 
والصائمي�ن والصائم�ات والحافظي�ن فروجهم 
والحافظ�ات والذاكري�ن الل�ه كثي�را والذاكرات 
أع�د الل�ه لهم مغف�رة وأج�را عظيما ( وأم�ر الله 
رس�وله صلى الل�ه علي�ه وس�لم أن يبايعكن كما 
يباي�ع الرج�ال فقال جل ذك�ره ) يا أيه�ا النبي إذا 
جاءك المؤمنات يبايعنك على أن ال يشركن بالله 
ش�يئا وال يس�رقن وال يزنين وال يقتل�ن أوالدهن 
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واليأتي�ن ببهت�ان يفترينه بي�ن أيديه�ن وأرجلهن 
وال يعصين�ك ف�ي مع�روف فبايعه�ن واس�تغفر 
له�ن الل�ه إن الله غف�ور رحي�م ( )1(. وقد روى 
اإلم�ام البخاري في صحيحه بعد الترجمة بقوله: 
))باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم 
(( بس�نده عن أبي س�عيد الخدري رضي الله عنه 
قال: )) قالت النس�اء للنبي صلى الله عليه وسلم 
: غلبنا عليك الرجال ! فاجعل لنا يوما من نفسك 
؛ فوعده�ن يوم�ا لقيه�ن فيه ، فوعظه�ن وأمرهن 
ف�كان فيم�ا قال لهن : م�ا منكن ام�رأة تقدم ثالثة 
من ولدها )2( إال كان لها حجابا من النار فقالت 
امرأة واثنين ؟ فقال واثنين (( . ثم قال في ))باب 
الحي�اء في العلم(( وقال مجاهد : ال يتعلم العلم 
مستحي وال مستكبر . وقالت عائشة : نعم النساء 
: نس�اء األنص�ار ، ل�م يمنعهن الحي�اء أن يتفقهن 
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ف�ي الدين . وفي صحيح البخ�اري أيضا عن أبي 
س�عيد الخدري رضي الله عنه قال : خرج رسول 
الل�ه صل�ى الل�ه عليه وس�لم في أضح�ى اوأفطر 
إلى المصلي ، ث�م انصرف فوعظ الناس وأمرهم 
بالصدق�ة فق�ال : ايه�ا الناس تصدق�وا ، فمرعلى 
النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن 
أكث�ر أهل الن�ار فقلن : وبم ذلك يا رس�ول الله ؟ 
قال: تكثرن اللعن وتكفرن العش�ير ، ما رأيت من 
ناقص�ات عقل ودين أذهب لل�ب الرجل الحازم 
أكث�ر م�ن إحداك�ن يا معش�ر النس�اء ث�م انصرف 
. فلم�ا ص�ار إل�ى منزله ج�اءت زينب ام�رأة ابن 
مس�عود تس�تأذن عليه فقي�ل : يا رس�ول الله هذه 
زينب . قال: أي الزيانب ؟ فقيل امرأة ابن مسعود 
ق�ال : نع�م ، ائذنوا لها : فأذن له�ا فقالت : يا نبي 
الله ، إنك أمرت بالصدقة ، وكان عندي حلي لي 
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فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده 
أحق من تصدقت به عليهم . فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : صدق ابن مسعود ، زوجك وولدك 
أحق من تصدقت به عليهم. وروى البخاري أيضا 
بع�د الترجمة بقول�ه :} باب عظة اإلمام النس�اء { 
بس�نده عن ابن عباس رضي الل�ه عنهما أنه قال : 
أش�هد على النبي صلى الله عليه وس�لم أنه خرج 
ومع�ه بالل فظ�ن أنه لم يس�مع النس�اء فوعظهن 
وأمره�ن بالصدقة ؛ فجعلت الم�رأة تلقي القرط 
 )1( والخات�م ، وب�الل يأخ�ذ ف�ي ط�رف ثوب�ه .
فه�ذه كله�ا أحادي�ث دال�ة عل�ى اهتم�ام النب�ي 
النس�اء  بتعلي�م  وس�لم  وآل�ه  علي�ه  الل�ه  صل�ى 
بأم�ر  ذاك  إذ  اهتمامه�ن  وعل�ى   ، وإرش�ادهن 
دينه�ن . وم�ن الواج�ب عليك�ن معش�ر النس�اء 
االقت�داء به�ن ف�ي ذل�ك ، وتقدي�م أم�ور دينكن 
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 عل�ى أمور الدني�ا . والله ولي الهداي�ة والتوفيق .
وقد رتبت هذه التذكرة على مقدمة وأربعة أبواب 

وخاتمة .
المقدمة : في أركان الدين ومعنى 

الشهادتين 

والباب األول : في الطهارة .
والباب الثاني : في الحيض والنفاس وما يتعلق 

بهما .
والباب الثالث : في الصالة وأركانها وشروطها 

وما يتعلق بها .
والب�اب الرابع : في حق�وق الوالدين ، وحقوق 

الزوج ، وفي ذم التبرج .
والخاتم�ة : ف�ي الح�ث عل�ى الزهد ف�ي الدنيا 
، والرغب�ة ف�ي اآلخ�رة ، وفي التحذير م�ن الغيبة 

والنميمة ، وما أشبه ذلك .



10

المقدمة : في أركان الدين ومعنى 

الشهادتين

أركان الدين

 ، واإليم�ان   ، اإلس�الم   : ثالث�ة  الدي�ن  أركان 
واإلحس�ان ، وه�ي التي س�أل عنها جبري�ل نبينا 
محمدًا صلى الله عليه وسلم لما جاءه في صورة 
أعرابي بحضور كثير من الصحابة ، فلما انصرف 
قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : أين الرجل ؟ 
فلم يجدوه ، فقال : ذاكم جبريل جاءكم يعلمكم 

أمر دينكم .

اإلسالم

اإلسالم : هو االنقياد لألحكام الشرعية العملية 
التي جاء بها س�يدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
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، ق�ال تعال�ى: )ڃ ڃ چ چ چ  (  ، 
)ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  وقال: 

ڃ ڃ ڃ چ چ (.
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وأركان اإلسالم خمسة :
األول: ش�هادة أن ال إل�ه إل�ى الل�ه ، وأن محم�د 

رسول الله .
الثاني: إقام الصالة .

الثالث : إيتاء الزكاة .

الرابع: صوم رمضان.

الخامس: حج البيت من استطاع إليه سبيال

معنى أشهد أن ال اله إال اهلل
معنى أش�هد أن ال إله إلى الله : أعلم وأتحقق ، 
وأتيقن بقلبي ، وأبين لغيري ، أن المعبود بحق في 
الوجود إال الل�ه ، الواحد األحد ، الفرد الصمد ، 
الذي خلق الس�ماء وما فيها ، وخلق األرض وما 
عليه�ا ،وخل�ق الخلق كلهم ، ال ش�ريك له ، وال 
 مثل له )ليس كمثله ش�يء وهو السميع البصير( .
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والس�الطين،  واألولي�اء   ، والرس�ل  فاألنبي�اء 
والج�ن،  والش�ياطين  والكف�ار،  والمس�لمون 
والمالئك�ة : كلهم عبيده وتحت حكمه ، وتحت 
قهره وإرادته ؛ ليس ألحد منهم معه أدنى ش�يء ، 
ب�ل كلهم مفتقرون ومحتاج�ون إليه ؛ قال تعالى: 
)يأيه�ا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني 
الحمي�د ( )3(. فهو الواحد المنفرد بخلق جميع 
األش�ياء ، وبي�ده ملكوت كل ش�يء ، وهو الذي 
منه بدأ كل شيء وإليه يعود . ال يخفى عليه شيء 
في األرض وال في السماء : ) يعلم خائنة االعين 
وماتخف�ي الصدور ( ) يعلم الس�ر واخفى ( )أال 

يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير( .
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معنى أشهد أن محمدا رسول 
اهلل

معن�ى أش�هد أن محم�دا رس�ول الل�ه : أعل�م 
وأتحقق ، وأتيقن بقلبي وأبين لغيري ، أن س�يدنا 
محم�د بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاش�م بن 
عبد مناف القرشي ، رسول من عند ال له، أرسله 
الله إلى كافة الخلق بدين اإلس�الم . فيجب علينا 
اإليم�ان ب�ه ، والتصديق بكل ما أخب�ر به عن الله 
تعال�ى من أم�ور الدي�ن والدني�ا واآلخ�رة . وقد 
ولد صلى الله عليه وس�لم بالبل�د األمين )) مكة 
المكرم�ة(( وتوفي أب�وه عبد الله وه�و يبطن أمه 
، وكفل�ه ورب�اه ج�ده عب�د المطلب ابن هاش�م . 
وأرضعته أمه آمنة بنت وهب بن زهرة بن حكيم . 
ثم أرضعته ثويبة األس�لمية ، ثم حليمة السعدية . 
ولما بلغ من العمر ست سنين ماتت أمه آمنة بنت 
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وه�ب ، ثم مات جده عب�د المطلب ؛ فكفله عمه 
الش�قيق أبو طال�ب . وظهرت له صل�ي الله عليه 
وس�لم في أيام صب�اه عالمات كثي�رة ، تدل على 
أنه س�يكون له ش�أن عظيم . فلما بلغ أربعين سنة 
أنزل الله عليه بواس�طة األمين جبريل عليه وسلم 
قوله تعالى: ) اقرأ باس�م ربك الذي خلق * خلق 
اإلنس�ان من عل�ق * اقرأ وربك األك�رم * الذي 
علم بالقلم * علم االنسان مالم يعلم ( . ثم تتابع 
الوحي ، وأمره الله بالتبليغ إلى الناس كافة ؛ فبلغ 
الرسالة وأدى األمانة. وصدقه وآمن به من سبقت 
له من الله السعادة. وكذبه من حقت عليه الشقاوة 
.وأقام بمكة بعد نزول الوحي ثالث عش�رة سنة . 
ث�م أذن الله له بالهجرة إلى ))المدينة المنورة(( ؛ 
فهاجر من وطنه ))مكة المكرمة(( إلى ))المدينة 
المن�ورة(( وِس�نُّه ثالث وخمس�ون س�نة . وبعد 
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الهج�رة إلى ))المدين�ة(( أمره الله بقت�ال الكفار 
الذين منعوه من تبليغ رس�الة رب�ه واعتدوا عليه ، 
وأخرج�وه من وطنه فجاهد بنفس�ه ، وجاهد معه 
أصحابه ح�ق الجهاد، حتى جاء نصر الله والفتح 
، ودخ�ل الن�اس في دي�ن الل�ه أفواج�ا . وحينئذ 
اختاره الله إليه ، وأحب لقاءه فقبضه إليه . ومات 
))بالمدينة المنورة(( وعمره ثالث وس�تون س�نة 
. وكان�ت وفاته في ش�هر ربيع األول س�نة إحدى 
عش�رة من الهجرة . ودفن عليه الصالة والس�الم 
ف�ي بيت�ه ))بالمدين�ة(( وهو حي في قبره،يس�مع 
صالة المصلين عليه ، وس�الم المس�لمين عليه. 

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
وقد فضله س�بحانه وتعالى على جميع الخلق، 
وجعل�ه خاتم األنبي�اء والمرس�لين ، وجعل أمته 
خي�ر أمه أخرج�ت للناس ، وأم�ر بطاعته واتباعه 
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؛ ق�ال تعالى في حق�ه : )قل إن كنت�م تحبون الله 
فاتبعون�ي يحببكم الله ( )1(. وقال تعالى : ) وما 
آتاك�م الرس�ول فخذوه وم�ا نهاكم عن�ه فانتهوا( 
)2(. فيج�ب علين�ا أن نفع�ل كل ما أمرن�ا به هذا 
الرس�ول الكري�م ، وأن ننته�ي عما نهان�ا عنه من 
كل فعل ذمي�م ؛ لكي نكون من العب�اد المطيعين 
المقربي�ن عن�د الل�ه . وفقن�ا الله لذل�ك بمحض 

جوده وفضله. آمين .

إقام الصالة

الثان�ي م�ن أركان اإلس�الم � إقام�ة الص�الة ؛ 
أي االتي�ان به�ا عل�ى الوج�ه المرض�ى وأداؤها 
وش�روطها،  بأركانه�ا  المعروف�ة  أوقاته�ا  ف�ي 
وتجن�ب مبطالته�ا م�ع المحافظ�ة عل�ى حضور 
القلب والخش�وع فيها.وه�ي : الظهر ، والعصر، 
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 : تعال�ى  ق�ال  ؛  والعش�اء،والصبح  والمغ�رب، 
)وأقيم�وا الص�الة ( )3(. وق�ال : ) إن الص�الة 
.)4(  ) موقوت�ا  كتاب�ا  المؤمني�ن  عل�ى   كان�ت 
وق�ال صلى الل�ه عليه وس�لم : )خمس صلوات 
كتبه�ن الله على العباد في الي�وم والليلة ( ، وقال 
صل�ى الل�ه عليه وس�لم : )صل�وا كم�ا رأيتموني 

أصلي (.

إيتاء الزكاة

الثال�ث م�ن أركان اإلس�الم � إيتاء ال�زكاة ؛ أي 
إعطاؤها للمس�تحقين لها من األصن�اف الثمانية 
المذكوري�ن ف�ي قوله تعال�ى : ) إنم�ا الصدقات 
للفق�راء والمس�اكين والعاملين عليه�ا والمؤلفة 
قلوبه�م وفي الرق�اب والغارمين وفي س�بيل الله 
وابن الس�بيل فريضة من الل�ه والله عليم حكيم ( 
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)5(. ق�ال تعالى: ) وآتوا ال�زكاة ( )6(. وهو أمر 
للوجوب.

صوم رمضان

الرابع من أركان اإلس�الم � صوم رمضان . وهو 
الش�هر التاسع من شهور السنة العربية . والصوم: 
هو اإلمساك عن األكل والشرب والجماع وغيرها 
م�ن المفط�رات ؛ م�ن طل�وع الفجر إل�ى غروب 
الش�مس بنية مخصوصة. وصوم رمضان واجب 
عل�ى المس�لم البالغ العاق�ل ، المطي�ق للصوم ، 
الطاهر عن الحيض والنفاس ، غير المسافر ؛ قال 
تعال�ى : ) فمن ش�هد منكم الش�هر فليصمه ومن 
كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ( )1(.
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حج البيت

الخام�س من أركان اإلس�الم � حج البيت ؛ أي 
قصد البيت الحرام للنس�ك والعب�ادة؛ قال تعالى 
: ) ولل�ه عل�ى الناس حج البيت من اس�تطاع إليه 

سبيال ( )2( فال يجب إال على المستطيع .

اإليمان

اإليمان : هو الركن الثاني من أركان الدين : هو 
تصديق القلب بما جاء به سيدنا محمد صلى الله 

عليه وسلم .

أركان اإليمان

أركان اإليمان س�تة : أن تؤم�ن بالله ، ومالئكته 
، وكتبه ، ورس�له ، واليوم اآلخ�ر ، وبالقدر خيره 

وشره من الله تعالى .
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األول : اإليم�ان بالل�ه ، وه�و أن تؤمن وتصدق 

ب�أن الله تعالى موج�ود، وأنه واحد، وأنه متصف 
ب�كل كمال ، من�زه ع�ن كل نقص ، وأن�ه الفاعل 
المخت�ار ، الفعال لما يري�د ؛ وال يجري في ملكه 

إال ما يشاء .

الثان��ي: أن تؤم�ن بمالئك�ة الل�ه ؛ أي تص�دق 

ب�أن الل�ه خل�ق مالئكة م�ن ن�ور ، ال يأكلون وال 
يشربون وال ينامون ، وال يعصون الله ما أمرهم ، 
ويفعلون ما يؤمرون الله ، وليسوا ذكورا وال إناثا 
. وه�م كثيرون ال يحصى عدده�م إال الله تعالى 
. والواج�ب معرفتهم من المالئكة عش�رة وهم : 
جبريل، وميكائيل، وإسرافيل ، وعزرائيل ، ومنكر 

، ونكير، ورقيب ، وعتيد ، ومالك ورضوان.

الثال��ث : أن تؤمن بكتب الل�ه ، أي تصدق بأن 

الله أنزل كتبا على رس�له ، ومنها صحف الخليل 
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إبراهيم ، وصحف الكليم موس�ى عليهما السالم 
.

والواج�ب معرفتها م�ن الكتب أربع�ة : التوراة 
المنزل�ة على س�يدنا موس�ى ، واإلنجي�ل المنزل 
على س�يدنا عيس�ى ، والزبور المنزل على سيدنا 
داود، عليه�م الس�الم ، والفرق�ان وه�و الق�رآن 
المن�زل على س�يدنا محم�د صلى الل�ه عليه وآله 

وسلم .

الرابع : أن تؤمن برسل الله ؛ أي تصدق بأن الله 

تعالى أرسل رسال لهداية الناس ، وإرشادهم إلى 
م�ا فيه صالح معاش�هم ومعاده�م ؛ وهم كثيرون 
أوله�م : أب�و البش�ر آدم عليه الس�الم ، وآخرهم: 
 س�يدنا محم�د صل�ى الل�ه علي�ه وآل�ه وس�لم :
والواجب معرفتهم خمس�ة وعش�رون وهم : آدم 
، وإدري�س، ون�وح ، وهود، وصال�ح ، وإبراهيم 
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، وإس�ماعيل ، وإس�حاق ، ويعقوب ، ويوس�ف 
، ول�وط ، وأيوب وش�عيب ، وموس�ى ، وهارون 
واليس�ع ، وذو الكفل ، وداود ، وسليمان وإلياس 
، ويون�س ، وزكري�ا، ويحي�ي ، وعيس�ى ، ونبين�ا 

محمد ؛ صلى الله وسلم عليهم أجمعين.

الخام��س : أن تؤمن باليوم اآلخ�ر؛ أي تصدق 

بأنه س�يأتي يوم يجمع الله فيه األولين واآلخرين 
للجزاء والحساب ؛ يوم يقوم الناس لرب العالمين 
. )فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره ( . ويجب التصديق بما يكون فيه من 
الحشر والنش�ر ، والميزان والصراط، والحساب 
، والح�وض ، والجن�ة ، والنار ، وغي�ر ذلك مما 
ورد في القرآن ، أو أخبر به سيد ولد عدنان سيدنا 
محم�د ، الص�ادق والمصدوق ؛ صل�ى الله عليه 

وآله وسلم .
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السادس : أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله 

تعال�ى؛ أي تص�دق تصديقا جازما بأن�ه ال يكون 
كائ�ن ف�ي األرض وال في الس�ماء إال بقضاء الله 

وتقديره . ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن.

اإلحسان 

وه�و الركن الثالث م�ن أركان الدي�ن هو � كما 
ورد ف�ي الحدي�ث الصحيح � }أن تعبد الله كأنك 
تراه ؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك{ قال تعالى: ) ألم 
ت�ر أن الل�ه يعلم مافي الس�موات وما في األرض 
م�ا يكون م�ن نج�وى ثالث�ة إال هو رابعه�م )1( 
وال خمس�ة إال هو سادس�هم وال أدن�ى من ذلك 
وال أكث�ر إال هو معهم أينما كان�وا ، ثم ينبئهم بما 
عمل�وا يوم القيامة إن الله بكل ش�يء عليم ( )2( 
فينبغ�ي للمؤمن أن يراقب الله تعالى ، وأن يؤدي 
جميع عباداته على وجه اإلحسان ؛ فإن الله يحب 
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المحسنين ، وإنه ال يضيع أجر من أحسن عمال.

الباب األول في الطهارة وما يتعلق بها

الطه�ارة : هي اس�م للوضوء والغس�ل والتيمم 
وإزالة النجاسة . 

والمقصود هنا بيان أحكام الوضوء والغسل وما 
يتعلق بهما )1(.

الوضوء

الوضوء : هو غس�ل أعض�اء مخصوصة وهي : 
الوجه ، واليدان ، والرجالن، ومس�ح الرأس بنية 
مخصوصة ؛ مثل أن تقول : نويت فرض الوضوء 
، أو نويت رفع الحدث ، أو نويت الطهارة للصالة 
؛ وال بد من اس�تحضارها عند غسل أول جزء من 

الوجه .
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فروض الوضوء

فروض الوضوء ستة :
األول : النية ، وقد ذكرنا كيفيتها ،

الثان��ي : غس�ل الوجه جميعه ش�عرا وبش�را . 

وحده طوال من منابت ش�عر ال�رأس إلى الذقن ، 
وعرضا من األذن إلى األذن .

الثالث : غسل اليدين مع المرفقين )2(

الرابع : مس�ح ش�يء من الرأس ولو ش�عرة في 

حدة .
الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين )3(

السادس : الترتيب بأال تقدم عضوا على عضو. 

فلو ترك�ت المتوضئ�ة واحدا من ه�ذه الفروض 
ل�م يصح وضوءه�ا ؛ وذلك كما لو تركت مس�ح 

الرأس ، أو أخرت مسحه عن غسل الرجلين .
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شروط الوضوء:

شروط الوضوء ثمانية :
اإلسالم ، . 1

والتمييز، . 2
وأن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس . 3

 ،
وأال يك�ون عل�ى العض�و ش�يء يغي�ر الماء . 4

كالرتق أو نحوه ، 
وأال يكون عليه شيء يمنع وصول الماء إلى . 5

البشرة كالشمع ونحوه ،
والعلم بفريضته ، . 6
وأال يعتقد فرضا من فروضه سنة ، . 7
والماء الطهور . . 8

فمت�ى اجتمع�ت ه�ذه الش�روط ص�ح الوضوء 
، وإن نق�ص أحده�ا بطل الوضوء فل�و كان على 
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الوج�ه مثال س�واد أو حمرة أو غيرهم�ا مما يغير 
لون الماء أو طعمه أو ريحه لم يصح غس�ل ذلك 
العضو ، وال غسل ما بعده حتى تزيل ذلك بحيث 
يخرج الماء صافيا . ولو كان على اليد مثال شمع 
أو ن�ورة أو حن�اء ثخين ، أو غيرها من كل ش�يء 
يمن�ع وص�ول الم�اء إلى البش�رة لم يصح غس�ل 
ه�ذا العضو وال غس�ل ما بعده حت�ى تزيل المانع 

وتغسل ما تحته من البشرة ، ثم تغسل ما بعده . 
وتج�ب إزال�ة م�ا تح�ت األظف�ار من الوس�خ 
حت�ى يبلغ الماء إلى البش�رة . ثم إنه ال يصح رفع 
الح�دث ، وال إزال�ة النجس إال بالم�اء الطهور : 
والم�اء الطهور : ه�و الطاهر في نفس�ه ، المطهر 
لغيرة . فلو كان طاهرا في نفسه ولكنه قد استعمل 
ف�ي فرض الطهارة ، أو تغي�ر بمخالطة غيرة تغيرا 
كثي�را بحيث ال يس�مى م�اء فال تص�ح الطهارة به 
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أيض�ا . ويتنجس الماء إن كان قليال بمجرد وقوع 
النجاس�ة في�ه وإن ل�م يتغي�ر ، وإن كان كثي�را لم 
يتنجس بوقوع النجاس�ة إال إذا تغير طعمه أو لونه 

أو ريحه .
والقلي�ل : هو ما دون القلتي�ن ، والكثير : قلتان 
فأكث�ر، وق�در القلتين بال�وزن خمس�مائة واثنان 
وس�تون رط�ال تريميا . والرطل اثنتا عش�رة أوقية 
. وقدرهم�ا باألرط�ال البندري�ة أربعمائ�ة واثنان 
وعش�رون رط�ال إال ثمن�ا ؛ ألن الرط�ل البندري 
س�ت عش�رة أوقي�ة ، وقدرهم�ا بالمس�احة ف�ي 
المح�ل المرب�ع ذراع ورب�ع ط�وال ومثلها عرضا 
ومثله�ا عمقا ، ومقدارهما بالتنك عش�ر تنك قال 

بعضهم :
والقلتان عشرة من التنك *** كما أتي 

تحريره من غير شك
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نواقض الوضوء

يبط�ل  الت�ي  األم�ور  أي   � الوض�وء  نواق�ض 
أش�ياء. أربع�ة  منه�ا  واح�د  بوج�ود   الوض�وء 

األول � خ�روج ش�يء م�ن أح�د الس�بيلين � أي 
القبل والدبر � س�واء كان الخ�ارج معتادا كالبول 
والغائط والريح ، أو غير معتادا كالحصاة والدودة 
ونحوهم�ا ؛ إال المني فإن�ه ال ينقض الوضوء بل 

يوجب الغسل . 
الثان�ي � زوال العق�ل بنوم أو جن�ون أو إغماء ، 
وه�و ال�ذي نس�ميه )) الدوخ�ة (( أو نحو ذلك . 
فإذا زال عقل المتوضئة حكم بانتقاض وضوئها ، 
إال إذا نامت ممكنة مقعدتها من محل قعودها فال 
ينتقض وضوءها بش�رط أن تنتبه على الحالة التي 
نام�ت عليه�ا ، وأال يخبره�ا عدل بخروج ش�يء 

منها .



31

 الثالث � التقاء بش�رتي الرجل والمرأة الكبيرين 
األجنبيي�ن م�ن غي�ر حائ�ل ، فمتى لم�س الرجل 
المرأة في بشرتها من حائل انتقض وضوء كل من 
الرجل والمرأة ، بش�رط أال تكون بينهما محرمية 
بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، وأن يكون كل منهما 
كبي�را ، أي بلغ حد يش�تهي فيه . ف�إن كان الرجل 
م�ن محارمها : وهم أصولها وفروعها ، وإخوتها 
وأعمامها ، وأخوالها وبنو إخوتها وبنو أخواتها � 
فال نقض سواء كانوا من النسب أو من الرضاع . 
ومثلهم محارم المصاهرة : وهم أصول زوجها 
، وفروع زوجها ، وأزواج أمهاتها ، وأزواج بناتها 
� فال نقض أيضا . وكذا إذا كان االلتقاء بالشعر أو 
بالسن أو الظفر أو هناك حائل � فال نقض أيضا . 
الراب�ع � م�س قبل اآلدم�ي أو حلقة دب�ره ببطن 
الراح�ة أو بط�ون األصابع أو مس�ت حلق�ة الدبر 
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بما ذكر � انتقض وضوئها ، ويسمى كل واحد من 
هذه األربعة حدثا أصغر .

الذي يحرم بالحدث األصغر

إذا انتق�ض وض�وء الم�رأة بش�يء مم�ا ذكرن�ا 
فيحرم عليها أربعة أش�ياء : الصالة فرضها ونفلها 
، وس�جود الت�الوة ، وس�جود الش�كر والطواف 
بالكعب�ة فرض�ا ونف�ال ، وم�س المصح�ف وهو 

القرآن 

كيفية الوضوء بواجباته وسننه

كيفي�ة الوضوء : أن تغس�ل الم�رأة كفيها قبل أن 
تدخلهم�ا اإلناء ، ثم نس�تنجي إن كان على القبل 
والدبر نجاس�ة ، ثم تبسمل وتغسل كيفها قاصدة 
)1( نويت أداء سنن الوضوء ، ثم تستعمل السواك 
تقبض�ه باليد اليمن�ى ، واضعة الخنص�ر واإلبهام 
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تحت السواك ، والبنصر والوسطى والسبابة فوق 
الس�واك ، وتبت�دئ بش�ق فمها األيم�ن ، ثم تأخذ 
غرف�ة من الم�اء تتمضم�ض منها مرة وتستنش�ق 
بباقيه�ا ، تفعل هك�ذا ثالثا . ثم تنوي عند غس�ل 

الوجه بقولها : 
نويت الطهارة للصالة أو نحوها من النيات . 

وتغس�ل وجهها مبتدئة من أعاله ، وتعم وجهها 
بالغسل ، 

وتتعهد موق العين وتخرج منه الرمص ،
 وتزي�ل أوال م�ا يعت�اد جعل�ه عل�ى الحاجبي�ن 

والشفتين وغير ذلك مما يغير لون الماء ، 
ثم تغس�ل اليد اليمنى م�ن رءوس األصابع إلى 

نصف العضد ،
ثم تغس�ل اليد اليسرى من رءوس األصابع إلى 

نصف العضد ، 
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ث�م تخللهم�ا بوض�ع بطن اليس�رى عل�ى ظهر 
اليمنى وعكسه ، 

ثم تمسح الرأس � واألفضل مسح جميعه � بأن 
تضع الكفين في الماء،

 ث�م تض�ع اإلبهامين عل�ى الصدغي�ن ورءوس 
األصاب�ع على مقدم ال�رأس وتمرهما إلى مؤخر 

الرأس ثم تردهما ،
 ثم تمس�ح األذنين والصماخين بماء جديد بأن 

تضع الكفين في الماء ،
الصماخي�ن  ف�ي  الس�بابتين  رأس  تدخ�ل  ث�م 

وتديرهما في معاطف األذنين ، 
ثم تمس�ح باإلبهامي�ن ظاهر األذني�ن ثم تلصق 
كفيها وهما مبلولتان باألذنين ، ثم تمسح الرقبة ، 
ث�م تغس�ل الرج�ل اليمنى م�ن رءوس األصابع 

إلى نصف الساق ، 



35

ثم إلى الرجل اليسرى كذلك ، 
ث�م تخلل أصابع الرجلين بخنصر اليد اليس�رى 
من أسفل خنصر الرجل اليمنى إلى خنصر الرجل 

اليسرى . 
ويسن تثليث الغسل والمسح ، ودلك األعضاء 
، وإطالة الغرة بأن تغس�ل مع الوجه مقدم الرأس 
واألذني�ن وصفحتي العنق ، وإطالة التحجيل بأن 
تغسل مع اليدين بعض العضدين ، ومع الرجلين 
بعض الس�اقين ، لخبر الش�يخين عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : ) إن أمتي يدعون يوم القيامة 
غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم 
أن يطي�ل غرت�ه فليفع�ل ( أي يدعون ي�وم القيامة 

بيض الوجوه واأليدي واألرجل.
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ما يطلب بعد الوضوء

يسن أن تقول بعد الوضوء : أشهد أن ال إله إلى 
الله وحد الش�ريك له ، وأش�هد أن سيدنا محمد 
عب�ده ورس�وله . الله�م اجعلن�ي م�ن التوابي�ن . 
واجعلني م�ن المتطهرين ، واجعلن�ي من عبادك 
الصالحي�ن. أش�هد أن ال إله إال أنت ، أس�تغفرك 
وأتوب إليك . وصلى الله على سيدنا محمد وآله 

وصحبه وسلم. 
ثم تقرأ سورة ) إنا أنزلناه في ليله القدر ( ثالثا ؛ 
فقد روى اإلمام مس�لم في الصحيح عن الرسول 
صلى الله عليه وس�لم أنه ق�ال : ) من توضأ فقال 
أشهد أن ال إله إلى الله وحده ال شريك له ، وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله ، فتحت له أبواب الجنة 
الثماني�ة يدخ�ل م�ن أيه�ا ش�اء( . وروى الحاكم 
وصحح�ه عن رس�ول الله صل�ى الله علي�ة وآله 
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وسلم أنه قال : ) من توضأ ثم قال سبحانك اللهم 
وبحم�دك ، أش�هد أن ال إله إلى أنت ، أس�تغفرك 
وأت�وب إليك ، كتب ف�ي رق ثم طب�ع بطابع فلم 
يكس�ر إلى يوم القيامة حتى يرى ثوابه العظيم(( . 
وروى الديلمي : أن من قرأ )) إنا أنزلناه (( في إثر 
وضوئه مرة واحدة كان من الصديقين ، ومن قرأها 
مرتين كتب في ديوان الش�هداء ، ومن قرأها ثالثا 
حش�ر مع األنبياء ((. ويس�ن أن تقول بعد ذلك : 
اللهم اغفر لي ذنبي ، ووسع لي في داري ، وبارك 
 ل�ي ف�ي رزق�ي ، وال تفتني بما زوي�ت عني .)1(
وتس�ن أيض�ا ركعتان بعد الوض�وء ؛ لما روي أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم دخل الجنة فرأى بالال 
فيه�ا فقال له : ) بم س�بقتني( ؟؟؟ فقال بالال : ال 
أعرف شيئا إال أني أحدث وضوءا إال أصلي عقبه 

ركعتين.
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مكروهات الوضوء

من مكروه�ات الوضوء: اإلس�راف في الصب 
، والتنش�يف بخرق�ه ، وت�رك المضمض�ة ، وترك 
االستنشاق ، والزيادة على الثالث والنقص عنها.

الغسل

الغس�ل: هو إجراء الماء على جمي�ع البدن بنيه 
مخصوصة ، مثل أن تقول : نويت رفع الحدث أو 
نوي�ت رفع الحدث األكبر ، أو نويت رفع الخبابة 
، أو نوي�ت فرض الغس�ل ، أو نوي�ت رفع حدث 

الحيض أو النفاس ، أو نويت الطهارة للصالة .

موجبات الغسل

ال يج�ب على الم�رأة الغس�ل إال إذا وجد أحد 
موجباته هي ستة :

األول  خروج المني في اليقظة أو في المنام .
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الثان��ي  الجم�اع ، ف�إذا جامعه�ا زوجه�ا مثال 

وجب عليها الغسل.
الثالث  الحيض ، فإذا حاضت المرأة وطهرت 

من حيضها لزمها الغسل.
الراب��ع  النفاس ؛ف�إذا � رأت الدم بع�د الوالدة 

وانقطع وجب الغسل.
الخامس ال�والدة؛ فإذا ولدت ولو من غير بلل 

وجب عليها الغسل .
السادس الموت، والمخاطب به األحياء.

فروض الغسل

فروض الغسل اثنان :
األول  الني�ة ، وق�د ذكرنا كيفتها ؛ فلو اغتس�لت 

ولم تستحضر النية بقلبها لم يكفيها ذلك الغسل.
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الثان��ي  تعمي�م الب�دن بالم�اء ؛ فيج�ب عليها 

أن تغس�ل جمي�ع بدنه�ا ش�عرا وبش�را ، وتتعه�د 
المعاطف )1( كاألذني�ن واإلبط وطبقات البطن 

، وما تحت األظفار.

شروط الغسل

ش�روط الغس�ل ثمانية ، وهي ش�روط الوضوء 
المذك�ورة ؛ فلو اغتس�لت وعلى بدنها ش�ئ يغير 
الماء ، أو ش�ئ يمنع وصول الماء إلى البش�رة لم 
يرتفع حدثها حتى تزيل ذلك الش�يء وتغس�ل ما 

تحته كما تقدم في الوضوء .

كيفية الغسل بواجباته وسننه

تغس�ل الكفي�ن، ث�م الف�رج وم�ا حوالي�ه ، ث�م 
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تتمضمض وتستنش�ق ، ثم تتوض�أ وضوءا كامال 
بواجباته وس�ننه، ثم تتعهد المعاط�ف ، ثم تنوي 
نية معتب�رة كما تقدم، وتفيض الم�اء على الرأس 
، ث�م على ما أقبل من الش�ق األيم�ن ، ثم على ما 
أدبر منه ، ثم على ما أقبل من الش�ق األيس�ر ، ثم 
على ما أدب�ر منه، ثم تأتي بالدعاء المار ذكره بعد 

الوضوء.

ما يحرم بالجنابة

الجناب�ة هي خروج المن�ي ، والجماع ، ويحرم 
بها وبالوالدة س�تة أش�ياء : الص�الة ، والطواف ، 
وم�س المصحف وحمله ، واللبث في المس�جد 
أي المك�ث فيه من قيام أو قع�ود ولو مع التردد ، 
وقراءة القرآن بقص�د التالوة فلو قصدت بالقرآن 
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التحصن أو التبرك كقراءة بعض األوراد التي فيها 
قرآن من غير قصد التالوة لم يحرم .
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الباب الثاني: في ذكر أحكام الحيض 

والنفاس واالستحاضة

الحيض

الحيض: ه�و الدم الخ�ارج للم�رأة التي بلغت 
تس�ع س�نين فأكثر على س�بيل الصحة في أوقات 
مخصوص�ة ؛ وهو كما في الحديث :) ش�ئ كتبه 
الل�ه عل�ى بن�ات آدم( . فمت�ى رأت الم�رأة التي 
بلغ�ت تس�ع س�نين فأكثر دم�ا من الف�رج وجب 
عليها أن تمتنع من الصالة والصوم . ويحرم على 
زوجها وطؤها ، سواء كان الدم أسود أو أحمر أو 
أصف�ر أو به كدرة ؛ ألن الصف�رة والكدرة حيض 
.ثم إن اس�تمر الدم يوما وليلة أي أربعا وعش�رين 
ساعة فأكثر � تبين أنه دم الحيض. وإن انقطع قبل 
مضي يوم وليلة ولم يعد في مدة خمسة عشر يوما 
من ظهوره تبين أنه دم فس�اد؛ فيجب عليها قضاء 
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الص�الة التي تركتها ، وقض�اء الصوم الذي تركته 
أم�ا إذا انقط�ع قب�ل الي�وم والليلة ولكن�ه عاد في 
اليوم الثاني أو ما بعده إلى تمام خمسة عشر يوما 
، وتكملت بالعائد أربع وعشرون ساعة فالجميع 
حيض، بش�رط أن ال يزيد الدم على خمس�ة عشر 

يوما ، وإال فتجري فيها أحكام المستحاضة.

أقل الحيض وغالبه وأكثره

أق�ل الحيض : ي�وم وليل�ه أي مقدارهما � وهو 
أرب�ع وعش�رون س�اعة مع اتص�ال ال�دم المعتاد 
؛ بحي�ث ل�و وضع�ت قطن�ه أو نحوه�ا لتلوثت . 
وغالب�ه : س�ت أو س�بع . وأكثره : خمس�ة عش�ر 
يوم�ا . فلو نقص الدم عن يوم وليلة ، أو زاد على 

خمسة عشر بلياليها فهو استحاضة.
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النفاس

النف�اس : هو الدم الخارج عقب الوالدة . وأقل 
زمنه: لحظه وغالبه :أربعون يوما. وأكثره : ستون 
يوما . فلو جاوز الدم ستين يوما فهو استحاضه .

أقل الطهر بين الحيضتين

أق�ل الطهر بين الحيضتين : خمس�ة عش�ر يوما 
بلياليه�ا ، وال ح�د ألكث�ره . فلو حاضت س�بعا ، 
وانقطع الدم عشرا ثم عاد فهو استحاضة ؛ ألنه لم 
يم�ض بين الحيضتين أقل الطه�ر أما الطهر الذي 

بين النفاس والحيض فأقله لحظه والله أعلم .

االستحاضة

االس�تحاضة : حدث دائم ، وه�و الدم الخارج 
ف�ي غي�ر أي�ام الحي�ض وغي�ر أي�ام النف�اس ، أو 
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الناقص عن يوم ليله في الحيض .

وحكم المرأة المستحاضة : أنها طاهرة ؛ فتجب 
عليها الص�الة والصوم ، ويجوز لزوجها إتيانها . 
ويجب عليها إذا أرادت الصالة أن تغس�ل فرجها 
وتحشوه بنحو قطنه وتعصبه إن لم تتأذ بهما ، وال 
يج�ب عليها الحش�و إال إن احتاجت إليه وكانت 
غي�ر صائم�ة فإن لم تحتج إلي�ه أو كانت صائمة ، 
أو تأذت به فال يجب، بل يلزم الصائمة تركه ، ثم 
تتوض�أ ، ويكون جميع ماذكر بعد دخول الوقت. 
وال بد أيضا في الوضوء من المواالة : بأن تغس�ل 
العض�و الثاني قبل الجفاف األول . ويجب عليها 
بعد الوضوء المب�ادرة بالصالة ؛ فإن أخرت لغير 
مصلحة الصالة وجب عليها إعادة الغسل للفرج 
، والحش�و والتعصي�ب والوضوء بخ�الف ما إذا 
أخ�رت لمصلح�ة الص�الة كانتظ�ار جماع�ة فال 
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يج�ب عليها االس�تئناف . ويجب عليه�ا تجديد 
العصابة والطهارة لكل فرض .

الذي يحرم بالحيض والنفاس

يح�رم بالحيض والنفاس : الس�تة األم�ور التي 
تح�رم بالجنابة ، وهي الصالة ، والطواف، ومس 
المصحف وحمله ، واللبث في المسجد، وقراءة 
الق�رآن بقصد الق�راءة . ويزاد عليه�ا الصوم، فال 
يج�وز لها الص�وم وهي حائ�ض أو نفس�اء ، وال 
يص�ح منها بل تأثم به . والمرور في المس�جد إن 
خافت تلويثه بالدم . واالس�تمتاع بما بين الس�رة 
والركب�ة ؛أي يح�رم عليه�ا أن تمك�ن زوجها من 
التمت�ع بم�ا بين الس�رة والركبة بجم�اع أو غيره ، 
حت�ى النظر إلى ما بينهما بش�هوة م�ن غير حائل . 
فيج�ب عليها أن تمتنع منه إن طلبها ، وتهرب منه 
إذا أراد التمت�ع بها في حال الحيض والنفاس قال 
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تعال�ى : ) ويس�ألونك عن المحي�ض قل هو أذى 
فاعتزلوا النس�اء في المحيض وال تقربوهن حتى 
يطهرن ف�إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركن الله 
إن الل�ه يح�ب التوابين ويح�ب المتطهرين( )1( 
ومتى انقطع الدم واغتسلت فلها تمكينه من ذلك 

 .
ويح�رم عليه�ا أن تك�ذب عليه فتقول ل�ه : إني 
حائ�ض لئال يقربها . كما يحرم عليها أن ال تخبره 
بالحيض إذا كانت حائضا ؛ فقد روى عن رس�ول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : )لعن الله 
الغايصة والمغوصة ( قال العلماء: والغايصة هي 
التي ال ُتعِلُم زوجها أنها حائض ليجيئها فيجامعها 
ص�ة ه�ي التي ال تك�ون حائضًا فتكذب  ، والمغوِّ

على زوجها وتقول إني حائض .
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تنبيه 

إذا كانت المرأة طاهرة من الحيض والنفاس ، ثم 
ط�رأ عليها أحدهما بعد دخول وقت الصالة وقد 
مض�ى من الوقت زمن يمكنه�ا فعل تلك الصالة 
فيه ول�م تصلها . فالواجب عليه�ا إذا طهرت من 
حيضها أو نفاس�ها أن تقضي تلك الصالة ؛ ألنها 
قد وجبت عليه�ا و تمكنت من فعلها ولم تفعلها 
� وهذا يسمى ))طرو المانع (( وإذا كانت حائضا 
أو نفساء وانقطع الدم قبل خروج وقت صالة من 
الصل�وات الخم�س ولو بقدر لحظ�ة � فالواجب 
عليها المبادرة بفع�ل تلك الصالة إن كان الوقت 
متسعا ، وإال فيجب عليها قضاء تلك الصالة التي 
انقط�ع الدم وق�د بقي من وقتها حت�ى قدر تكبيرة 

االحرام . 
وكم�ا يج�ب قضاء تل�ك الصالة الت�ي قبلها ان 
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كان�ت تجمع معها تاخير كالظهر والمغرب ، فان 
كانت الص�الة التى قبلها ال تجم�ع معها كالفجر 
والعصر فال يجب قضاؤها ، بل يجب قضاء ذات 

الوقت فقط ويسمى ))زوال المانع((.
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الباب الثالث: في الصالة وما يتعلق بها

الصالة

ه�ي الرك�ن الثان�ي م�ن أركان اإلس�الم ، وهي 
م�ن الدي�ن بمنزل�ة الرأس م�ن الجس�د ؛ فمن ال 
ص�الة له ال دين ل�ه كما ف�ي الحديث.قال تعالى 
: ) حافظ�وا عل�ى الصل�وات والصالة الوس�طى 
وقوم�وا لله قانتين ( )1( وقال رس�ول الله صلى 
الل�ه عليه وآله وس�لم : )) خمس صلوات كتبهن 
الل�ه على العب�اد في اليوم والليل�ة (( وقد فرضها 
الل�ه س�بحانه وتعالى على نبين�ا محمد صلى الله 
علي�ه وآله وعل�ى أمته ليل�ه اإلس�راء والمعراج ، 
وكانت خمس�ين فردها الله إلى خمس ولها أجر 
الخمس�ين . وتجب الصالة على المسلمة البالغة 

العاقلة ، الطاهرة من الحيض والنفاس .
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أوقات الصالة

يدخ�ل وق�ت الظه�ر إذا زال�ت الش�مس ع�ن 
وس�ط الس�ماء إلى جهة الغرب ويخرج وقتها إذا 
صار ظل الش�يء مثل�ه غير ظل االس�تواء ، وظل 
االستواء هو الظل الموجود عند الزوال ، يختلف 

باختالف األزمان والبلدان . 
ويدخ�ل وقت العصر إذا صار ظل الش�يء مثله 
غي�ر ظ�ل االس�تواء وزاد قلي�ال ، ويخ�رج وقتها 
بغروب الشمس . ويدخل وقت المغرب بغروب 
قرص الش�مس ، ويخ�رج وقتها بغروب الش�فق 
األحم�ر . ويدخل وقت العش�اء بغروب الش�فق 
األحم�ر ، ويخ�رج وقتها بطلوع الفج�ر الصادق 
، وه�و المنتش�ر ضوءه ف�ي أفق الس�ماء عرضا . 
ويدخ�ل وق�ت الصبح بطل�وع الفج�ر الصادق ، 
ويخرج وقتها بطلوع الش�مس . وأفضل األعمال 
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: المب�ادرة بالص�الة ف�ي أول وقته�ا ، ف�ال يجوز 
تقديمه�ا عل�ى وقته�ا وال تأخيرها ع�ن وقتها إال 

لعذر.

أعذار الصالة

به�ا  اإلنس�ان  يع�ذر  الت�ي  األع�ذار 
: اثن�ان  وقته�ا  ع�ن  الص�الة  تأخي�ر   ف�ي 
األول  الن�وم ؛ ف�إذا نام الش�خص وخ�رج الوقت 

وهو نائم فإن كان نومه قبل دخول الوقت فال إثم 
عليه مطلقا، وإن وقع النوم بعد دخول الوقت فإن 
كان يظن أنه يس�تيقظ قبل أن يضيق الوقت فالنوم 
حينئ�ذ ع�ذر وإن كان ال يظن أنه يس�تيقظ قبل أن 

يضيق الوقت فليس النوم حينئذ عذر .
الثان��ي م�ن أع�ذار الص�الة � النس�يان ؛ وإنما 

يك�ون ع�ذرا إن كان ناش�ئا عن اش�تغاله بأمر غير 
منه�ي عنه كالق�راءة والصنعة ، فأن كان النس�يان 
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ناش�ئا عن اش�تغاله بأم�ر منهي عنه فلي�س عذرا ؛ 
وذلك كاشتغاله باللهو أو اللعب ونحوهما .

ما يتعلق بالصالة

وللصالة شروط ، وأركان ، وأبعاض ، ومبطالت 
، وس�نن ؛ ف�ال بد من أدائها بش�روطها وأركانها ، 
وينبغي المحافظة على أبعاضها وسننها ، ويجب 
ت�رك مبطالته�ا .فإن ترك�ت المصلية ش�رطا من 
ش�روطها ، أو ركن�ا من أركانها بطل�ت صالتها . 
وإن ترك�ت بعض م�ن أبعاضها صح�ت صالتها 
ون�دب لها س�جود الس�هو . وإن فعلت ش�يئا من 
مبطالته�ا بطل�ت صالته�ا . وإن تركت س�نه من 
سننها صحت صالتها وفاتها فضيلة العمل بتلك 

السنة .
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شروط الصالة

شروط الصالة ثمانية :

األول  الطه�ارة عن الحدث األصغر ، والحدث 

األكب�ر ؛ وق�د تقدم ذك�ر الطهارة ؛ فل�و كان على 
الم�رأة ح�دث أصغر وهو م�ا أوج�ب الوضوء ، 
أو حدث أكبر وهو ما أوجب الغس�ل � فال تصح 

صالتها حتى تتطهر .

الثاني الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن 

والم�كان ؛ فل�و كان على ثوبها ال�ذي تصلي فيه 
، أو عل�ى بدنه�ا ، أو في الم�كان الذي تصلي فيه 

نجاسة لم تصح صالتها .

الثالث  س�تر العورة . وعورة الحرة في الصالة 

جميع بدنها ما سوى الوجه الكفين . وعورة األمة 
ف�ي الص�الة ما بي�ن الس�رة والركب�ة ؛ فلو صلت 
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مكش�وفة العورة ، أو انكش�فت أثناء الصالة ولم 
تسترها حاال بطلت صالتها .

الرابع  استقبال القبلة وهي الكعبة بالصدر .

الخامس  أن تعلم أن الصالة فرض عليها ؛ فلو 

اعتقدت أنها سنة لم تصح صالتها .

الس��ادس  أال تعتق�د فرضا م�ن فروضها � أي 

ركنا من أركانها � سنة ؛ كأن تعتقد أن الفاتحة سنة 
، أو أن الرك�وع س�نة ، أو أن الس�جود س�نة ؛ فلو 

اعتقدت ذلك لم تصح صالتها .

الثامن  اجتناب المبطالت كالحركات الثالث 

المتوالي�ات ؛ فل�و فعل�ت مبط�ال م�ن مبط�الت 
الصالة بطلت صالتها .
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أركان الصالة

أركان الصالة سبعة عشر :

األول  النية .

الثاني تكبيرة اإلحرام .

الثالث  قراءة الفاتحة .

الرابع  القيام على القادر في الفرض .

الخام��س الرك�وع ، وه�و أن تنحن�ي المصلية 

بحيث تنال راحتاها ركبتيها .

الس��ادس الطمأنين�ة في�ه ؛ وه�ي س�كون بعد 

حركة بحيث يستقر كل عضو محله بقدر سبحان 
الله .

الس��ابع  االعتدال ، وهو ع�ود المصلية إلى ما 

كان�ت عليه قبل الركوع ، ويش�ترط فيه أال تطوله 
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زيادة على الذكر المشروع فيه والفاتحة .

الثامن  الطمأنينة فيه .

التاسع  الس�جود مرتي�ن ، والسجود هو وضع 

المصلي�ة جبهتها على مصالها ، ويش�ترط فيه أن 
تسجد على سبعة أعضاء ، وأن ترتفع سافلها على 
أعاليها ، وأال تسجد على شيء يتحرك بحركتها ، 
وأن تكون الجبهة مكشوفة ، ولتتفطن المرأة لهذه 
المس�ألة فإن بعض النساء يسجدن وعلى الجبهة 

نحو خمار أو نقبة فال يصح السجود حينئذ .

العاشر  الطمأنينة في السجود .

الح��ادي عش��ر  الجل�وس بي�ن الس�جدتين ، 

ويشترط فيه أال تطوله زيادة على الذكر المشروع 
فيه . وأقل التشهد .

الثاني عشر  الطمأنينة فيه .
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الثالث عشر  التشهد األخير .

الرابع عشر القعود فيه .

الخامس عش��ر الص�الة على النب�ي صلى الله 

عليه وآله وسلم فيه .

السادس عشر  السالم .

السابع عشر  الترتيب .

والنية محله�ا القلب ، والتلفظ بها س�نه فينبغي 
اس�تحضار ني�ة الدخول ف�ي الصالة عن�د النطق 
بتكبي�رة اإلح�رام ؛ فلو نطق�ت بتكبي�رة اإلحرام 
وقلبه�ا غي�ر مس�تحضر الني�ة ل�م تص�ح الصالة 
حتى تعي�د التكبيرة مع اس�تحضار النية بالقلب . 
وهذه مس�ألة يغفل كثير م�ن الناس عنها ، فتراهم 
يحرمون بالصالة وقلوبهم غير مستحضرة النية .
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وتكبي�رة اإلح�رام : هي أول تكبي�رة في الصالة 
؛ وس�ميت بذلك ألنه�ا تحرم م�ا كان حالال من 
مبط�الت الص�الة قبله�ا . ويش�ترط فيه�ا أن تقع 
حالة القيام في صالة الفرض . وهنا مس�ألة يجب 
االنتب�اه له�ا، وه�ي أن بع�ض الن�اس إذ وج�دوا 
إمامه�م ف�ي الرك�وع يحرم�ون خلف�ه وينطق�ون 
بالتكبيرة م�ع هويهم للركوع ، فمن فعلت كذلك 
ل�م تص�ح صالتها ؛ ألنه�ا لم تقع كبي�رة إحرامها 
حال�ة قيامها . وقراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة 
إال ركعة المس�بوق ، وهو الذي لم يدرك من قيام 
اإلمام زمنا يس�ع الفاتحة بالق�راءة المعتدلة ؛ فإن 
واجب�ه االش�تغال عقب التح�رم بالفاتح�ة ، فإذا 
ركع إمامه وهو في أثنائها ركع معه وس�قطت عنه 
بقيت الفاتحة ، وإن أدركه في الركوع أحرم خلفه 
وه�و قائم ث�م يركع ، فإن اطمئن مع�ه في الركوع 
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أدرك الركعة وإال فاتته الركعة ، ويشترط بالفاتحة 
مراع�اة حروفه�ا ، ومراع�اة تش�ديداتها ، وع�دم 
اللح�ن المخل بالمعنى ، وأال تس�كت في أثنائها 
س�كته طويلة وال قصي�رة تقصد بها قطع القراءة ، 

وأال يتخللها ذكر أجنبي .

والقي�ام ف�ي الفرض واجب على الق�ادرة . فأما 
في ص�الة النفل فال يجب ، بل له�ا التنفل قاعدة 
. وإن كان�ت قادرة على القي�ام ، وللقاعدة نصف 
أجر القائم�ة . فإن لم تكن قادرة على القيام ، بأن 
لحقتها به مش�قة ش�ديدة صلت وهي قاعدة . فإن 
لم تس�تطع القع�ود صلت مضطجع�ة على جنبها 
األيمن وهو األفضل ، ويجوز على جنبها األيسر 
، وتس�تقبل القبل�ة ف�ي الحالتي�ن بصدره�ا . فإن 
ل�م تقدر عل�ى االضطجاج صلت مس�تلقية على 
ظهرها ، وتس�تقبل القبلة بوجهها ، وتضع وسادة 
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تح�ت الرأس . ف�إن لم تس�تطع اس�تقبلت القبلة 
بأخم�ص القدمين وتؤم�ي بالركوع والس�جود . 
ف�إن لم تس�تطع أجرت األركان عل�ى قلبها . وال 

يجوز لها ترك الصالة ما دام عقلها فيها .

تحذير

وم�ن الخط�اء الكبي�ر ، والخس�ارة العظم�ى : 
ترك الصالة في ح�ال المرض ، مع أن الله تعالى 
خف�ف عن المريض في طه�وره وصالته ، وربما 
يك�ون ذلك م�رض الموت فتلق�ى المريضة ربها 

وهي عاصية والعياذ بالله . 

فالواجب على المريض المحافظة على الصالة 
حس�ب قدرت�ه . وعلى أهل المري�ض أن يذكروه 
بالص�الة ؛ فإن�ه أول ما يس�أل العبد ف�ي قبره عن 

الصالة .
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أبعاض الصالة

أبع�اض الصالة س�بعة : التش�هد األول وقعوده 
، والصالة على النبي صلى الله عليه وآله وس�لم 
في�ه ، والص�الة عل�ى اآلل ف�ي التش�هد األخير ، 
والقن�وت وقيامه ، والصالة والس�الم على النبي 
 صل�ى الله عليه وس�لم وعل�ى آله وصحب�ه فيه .
فه�ذه األبع�اض لو ترك�ت واحدا منها ل�م تبطل 

صالتها ، ولكن يسن لها سجود السهو .

سجود السهو

س�جود الس�هو : ه�و س�جدتان قبي�ل الس�الم 
كس�جود الصالة . وينبغي أن تقول في كل منهما 
: سبحان من ال يسهو وال ينام ))ثالثا(( وتجلس 
بينهما ، وتس�لم بعدهما . ويطلب س�جود السهو 
م�ن اإلم�ام والمنفرد عند ترك بع�ض من أبعاض 
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الص�الة ، أو فع�ل منه�ي عن�ه كزيادة رك�ن فعلي 
س�هوا ، أو نق�ل رك�ن قولي إل�ى غير محل�ه ، أو 
فعل شيء يبطل عمده الصالة وال يبطل سهوه إذا 
فعله ناس�يا . وأما المأموم فال يس�جد لسهو نفسه 
، وإنم�ا يس�جد لس�هو إمامه تبعا لألم�ام ؛ فإن لم 
يس�جد إمامه س�جد هو بعد س�الم األم�ام ، وهو 

سنه وال يجب إال على المأموم إذا سجد إمامه .

ومما يحسن التنبيه عليه : أن بعض الناس ينسى 
التش�هد األول أو القن�وت ، ويتذك�ره بعد بلوغه 
إلى الركن ال�ذي بعده فال يجوز له العود حينئذ ، 
بل يجب عليه البقاء فيما هو فيه ويس�ن له سجود 
الس�هو ؛ ف�إن عاد إل�ى التش�هد األول أو القنوت 
بعد تلبس�ه بالركن الذي بعده عامدا عالما بطلت 
صالت�ه . هذا إن كان إماما أو منفردا ، أما المأموم 

فيعود لمتابعته إمامه .
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مبطالت الصالة

األم�ور الت�ي تبطل الص�الة بوجود واح�د منها 
أربعة عشر :

األول : الحدث ، سواء كان حدثا أصغر أو حدثا 

أكبر .

الثاني : وقوع النجاسة إن لم تلق حاال من غير 

حمل .

الثالث : انكشاف العورة إن لم تستر حاال .

الراب��ع : النط�ق بحرفي�ن أو ح�رف مفه�م ، أو 

ح�رف ممدود م�ع العمد . أما الناس�ية فيغتفر لها 
إلى أربع كلمات عرفية .

الخام��س : فعل ش�يء م�ن مبط�الت الصوم ؛ 

كاألكل والشرب ونحوهما .
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السادس : األكل الكثير ناسيا .

السابع : ثالث حركات متواليات ولوسهوا .

الثام��ن : الوثب�ة ، وهي رف�ع القدمي�ن معا من 

األرض .

التاس��ع : الضرب�ة المفرط�ة ، ومثله�ا الحركة 

الواحدة بقصد اللعب فإنها تبطل الصالة .

العاش��ر : تق�دم المأم�وم عل�ى إمام�ه بركنين 

فعليين ، والتخلف بهما بغير عذر .

الحادي عشر : زيادة ركن فعلي عمدا .

الثاني عش��ر : ني�ة قط�ع الص�الة ؛ كأن تنوي 

الخروج منها .

الثالث عش��ر : تعليق قطعها بشيء ؛ كأن تنوي 

إذا جاء فالن خرجت منها.
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الراب��ع عش��ر : التردد ف�ي قطع الص�الة ، كأن 

تحدث لها حاجة ف�ي الصالة فتردد بين الخروج 
منها وتكميلها .

سنن الصالة

س�نن الصالة كثيرة ، منها ما يس�ن قبل الدخول 
فيها ؛ كاإلقامة والس�واك ، والدخول فيها بنشاط 
وف�راغ قلب . ومنها ما يس�ن بعد الدخ�ول فيها ؛ 
وذل�ك مث�ل رفع اليدي�ن عن�د تكبيرة اإلح�رام ، 
وعن�د الركوع وعن�د االعتدال ، وعن�د القيام من 
التش�هد األول ، ووضع اليد اليمين على الشمال 
؛ وجعلهم�ا تح�ت الص�در ، ودع�اء االفتت�اح ، 
والتع�وذ ، والجه�ر ف�ي مواضع الجه�ر � وليكن 
جه�ر المرأة أخفض م�ن جهر الرجل � وال تجهر 
بحضرة الرجال األجانب ، واإلسرار في موضعه 
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، والتأمين ، وقراءة السورة ، وتكبيرات االنتقال ، 
والتسبيح في الركوع والسجود ، وقول سمع الله 
لمن حم�ده ، ووض�ع اليدين عل�ى الفخذين في 
الجلوس مع نشرهما إال في جلوس التشهد فإنها 
تبسط اليس�رى وتقبض اليمنى إال المسبحة فإنها 
تشير بها متشهدة ، واإلفتراش في جميع الجلسات 
، والتورك في الجلسة األخيرة ، والتسليمة الثانية 
، وااللتفات في التسليمة األولى يمينًا وفي الثانية 

شماالً .

صالة النفل

الصل�وات المندوب�ة كثي�رة ، وه�ي عل�ى ثالثة 
أقسام : 

نافلة لها وقت ، . 1

ونافلة لها سبب ، . 2
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ونافلة مطلقة . . 3

فالنافلة التي لها وقت : مثل صالة العيدين 

: عي�د الفط�ر وعيد األضح�ى ، ويدخ�ل وقتهما 
بطلوع الش�مس يوم العيد ويس�تمر إل�ى زوالها ، 
وهما أفضل النوافل ، ويستحب أن تصلي جماعة 
. وص�الة العيد ركعتان تحرم بهما بنية عيد الفطر 
أو بنية عيد األضحى وبعد تكبيرة اإلحرام ودعاء 
االفتت�اح ، تق�ول : الل�ه اكبر )س�بعا( ف�ي الركعة 
األول�ى وتق�ول بي�ن كل تكبيرتين س�بحان الله ، 
والحم�د الل�ه ، والإله إلى الله والل�ه أكبر . وبعد 
التكبيرة الس�ابعة تق�رأ الفاتحة فالس�ورة وتكمل 
الركع�ة ، ف�إذا قام�ت إل�ى الركع�ة الثاني�ة كبرت 
)خمس�ا( وقالت بين كل تكبيرتين : س�بحان الله 
، والحم�د الل�ه ، وال إله إال الل�ه والله أكبر وبعد 

التكبيرة الخامسة تقرأ الفاتحة وتكمل الصالة .
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ومن النفل الذي له وقت : صالة الوتر ، ويدخل 
وقتها عق�ب فعل صالة العش�اء ويخرج بخروج 
وقت العش�اء . وأق�ل الوتر ركع�ة وأدنى الكمال 
ثالث ، تقرأ في الركعة األولى : ))سبح اسم ربك 
األعل�ى (( إلى آخر الس�ورة ، وفي الثانية س�ورة 
))الكاف�رون(( وف�ي الثالثة س�ورة ))اإلخالص 
والمعوذتي�ن(( وأكمله إحدى عش�ر ركعة . وفي 
المحافظة على صالة الوتر فضل كبير ؛ فقد روى 
الترمذي والحاكم وصححه عن رسول الله صلى 
الل�ه عليه وآله وس�لم أنه ق�ال : )) إن الله أمدكم 
بصالة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر (( 
. ومعنى امدك�م منحكم وخصكم . وحمر النعم 
هي أحس�ن أموال العرب ، ومعنى خير منها : أي 

خير من التصدق بها .

ومن�ه الروات�ب : وه�ي اثنت�ان وعش�رون ركعة 
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منها عش�ر مؤكدات : وهي ركعت�ان قبل الفجر ، 
وركعت�ان قبل الظه�ر، وركعتان بع�ده ، وركعتان 

بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء .

وغير المؤكدات : اثنا عشرة ركعة : ركعتان قبل 
الظه�ر م�ع المؤكدتي�ن ، وركعت�ان بعدها كذلك 
، وأرب�ع قب�ل العص�ر ، وركعتان قب�ل المغرب ، 
وركعتان قبل العش�اء ، وتنبغ�ي المحافظة عليها، 
فقد روى مس�لم ف�ي الصحيح عنه علي�ه الصالة 
والس�الم أنه ق�ال : ) ركعتا الفجر خي�ر من الدنيا 
وما فيها ( وروى البيهقي عنه صلى الله عليه وآله 
وس�لم أنه ق�ال : ) ال يحافظ عل�ى ركعتي الفجر 
إال أواب (( . وورد أيض�ا : )من حافظ على أربع 
ركع�ات قبل الظهر وأربع بعده�ا حرمه الله على 
الن�ار ( . وورد أيض�ا ع�ن النب�ي صلى الل�ه عليه 
وسلم : )) رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (( 
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ويدخل وقت الراتبة القبلية بدخول وقت الفرض 
، ويخ�رج بخروج وقت الف�رض ، ويدخل وقت 
الراتب�ة البعدي�ة بفعل الفرض ، ويخ�رج بخروج 

وقت الفرض .

ومن�ه ص�الة التراويح : وه�ي عش�رون ركعة ، 
تس�لم م�ن كل ركعتي�ن . ويدخ�ل وقته�ا بصالة 
العش�اء ، ويخ�رج بطل�وع الفج�ر الص�ادق . فلو 
ج�اءت امرأة بع�د أن صل�وا العش�اء وأرادت أن 
تصل�ي التراوي�ح قب�ل أن تصلي العش�اء لم يجز 
لها ذل�ك ؛ ألنه ال يدخل وقت التراويح إال بفعل 
العش�اء . وه�ي خاص�ة برمض�ان ، وفيه�ا فض�ل 
كثي�ر قال رس�ول الله صلى الله عليه وآله وس�لم 
: ) م�ن ق�ام رمض�ان إيمانا واحتس�ابا غف�ر له ما 
تق�دم من ذنب�ه ( قال العلم�اء : والم�راد من قيام 
رمض�ان ص�الة التراويح . ولتحاف�ظ المرأة على 
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الطمأنين�ات وعدم اإلس�تعجال فيها ؛ ألن العمل 
 القليل مع اإلحس�ان خير من الكثير بال إحس�ان .
ومن�ه صالة الضحى : وأقله�ا ركعتان ، وأفضلها 
ثمان ركعات ويدخل وقتها إذا ارتفعت الش�مس 
ق�در رم�ح ويخ�رج بزوال الش�مس . وق�د روى 
الطبراني في فضلها عن أبي هريرة رضي الله عنه 
: ) إن ف�ي الجنة بابا يقال له الضحى فإذا كان يوم 
القيامة نادى منادى أين الذين كانوا يديمون على 
صالة الضحى هذا بابكم فادخلوه برحمة الله ( .

والنافلة التي لها س��بب : مثل سنة كسوف 

الش�مس ، وخس�وف القم�ر ، وتحية المس�جد ، 
وسنة الوضوء ، وركعتي االستخارة وغيرها .

والنافل��ة المطلقة : هي الت�ي ليس لها وقت 

وال سبب مثل .
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صالة التسبيح

وه�ي أرب�ع ركعات تق�ول فيه�ا : س�بحان الله 
، والحم�د لل�ه ، وال إله إل�ى الله ، والل�ه أكبر )) 
ثلثماية مرة(( في كل ركعة ))خمس�ا وس�بعين(( 
فتقولها بعد الفاتحة والس�ورة ))خمس عشرة (( 
ث�م تقولها في الركوع ))عش�را(( وف�ي االعتدال 
))عش�را(( وفي الس�جود األول ))عش�را(( وفي 
الجلوس بين السجدتين ))عشرا(( وفي السجود 
أو  االس�تراحة  جلس�ة  وف�ي  ))عش�را((  الثان�ي 
التش�هد ))عش�را(( ، فه�ذه )) خم�س وس�بعون 
(( تس�بيحه في ركع�ة ، وتقول مث�ل ذلك في كل 
ركع�ة . وق�د علمه�ا النبي صل�ى الله علي�ه وآله 
وسلم لعمه العباس رضي الله عنه ، وذكر له فيها 
فض�ال عظيما ، منه قول�ه : ) لو كانت ذنوبك مثل 
زب�د البحر أو رم�ل عالج غفر الله ل�ك ( . وورد 
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أن�ه قال : ) يا ع�م ، أال أعطيك ، أال أمنحك ، أال 
أحبوك بش�يء إذا أن�ت فعلته غفرالل�ه لك ذنبك 
: أول�ه وأخ�ره ، قديمه وحديثه ، خط�أه وعمده ، 
س�ره وعالنيته ، تصلي أربع ركعات ( الحديث . 
قال التاج الس�بكي وغيره من العلماء : ال يس�مع 
بفضله�ا العظيم ويتركها إال متهاون بالدين . وقد 
ورد ف�ي حديثها : )) إن اس�تطعت أن تصليها في 
كل م�ره يوم فافعل، فإن ل�م تفعل ففي كل جمعه 
م�رة ، ف�إن ل�م تفعل ففي كل ش�هر م�رة ، فإن لم 
تفعل ففي كل سنة مرة ، فإن لم تفعل ففي عمرك 

مرة (( . اللهم وفقنا فيما يرضيك .



76

كيفية الصالة بأركانها وسننها

تق�ول المصلي�ة : أصل�ي ف�رض الظه�ر أرب�ع 
ركعات أداء � مس�تقبله القبل�ة � فإن كانت تصلي 
بالنساء قالت : إمامة . أو تصلي خلف أحد قالت 
: مأموم�ة لل�ه تعال�ى الل�ه أكب�ر � الله أكب�ر كبيرا 
والحم�د لله كثيرا ، وس�بحان الل�ه بكرة وأصيال 
، )) إن�ي وجه�ت وجهي لل�ذي فطر الس�موات 
واألرض حنيف�ا وم�ا أن�ا م�ن المش�ركين (( . )) 
إن صالت�ي ونس�كي ومحي�اي وممات�ي لله رب 
العالمين ، ال ش�ريك له وبذلك وأمرت وأنا أول 
المس�لمين (( . أع�وذ بالله من الش�يطان الرجيم 
. بس�م الل�ه الرحم�ن الرحي�م . الحم�د لله رب 
العالمي�ن . الرحم�ن الرحي�م مالك ي�وم الدين. 
إياك نعبد وإياك نس�تعين . اهدنا صراط المستقيم 
. ص�راط الذي�ن أنعم�ت عليهم غي�ر المغضوب 
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عليهم وال الضالين . آمين .

ث�م تقرأ س�ورة أو آيات من الق�رآن ، الله أكبر ، 
سبحان ربي العظيم وبحمده )) ثالثا(( سمع الله 
لم�ن حمده ، ربن�ا لك الحمد ، حم�دا كثيرا طيبا 
مباركا فيه ، ملء السموات وملء األرض ، وملء 
ما ش�ئت من ش�يء بعده ، الله أكبر ، سبحان ربي 
األعل�ى وبحم�ده ))ثالثا(( الله أكب�ر ، رب اغفر 
ل�ي وارحمن�ي ، واجبرن�ي وارفعن�ي ، وارزقن�ي 
واهدن�ي ، وعافن�ي واع�ف عن�ي ، الل�ه أكب�ر ، 
س�بحان رب�ي األعل�ى وبحم�ده ))ثالث�ا(( فهذه 
ركع�ة . وتفعل في باقي الركعات جميع ماذكرناه 
اال الني�ة وتكبيرة االحرام ودع�اء االفتتاح ؛ فانها 
خاصة بالركعة االولى . ثم تجلس للتشهد االول 
بع�د تم�ام الركعة الثانية وتق�رؤه ، ثم تصلي على 
النب�ي صل�ى الله عليه وآله وس�لم في�ه . ثم تقول 
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وتأت�ي بباقي الركعات كما ذكرناه ؛ لكن التس�ن 
قراءة الس�ورة بعد التش�هداألول . ثم إذا أتمت ما 
عليها من الركعات تجلس للتشهد األخير وتقول 
: التحي�ات المب�اركات ، الصل�وات الطيبات لله 
، الس�الم علي�ك أيها النب�ي ورحمة الل�ه وبركاته 
، الس�الم علينا وعلى عباد الله الصالحين أش�هد 
أن ال إله إال الله ، وأش�هد أن محمد رسول الله ، 
اللهم صل على س�يدنا محمد عبدك ورس�ولك ، 
النبي األمي ، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذر 
يته ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، 
وبارك على س�يدنا محمد النبي األمي ، وعلى آل 
س�يدنا محمد وأزواجه وذريته ، كما باركت على 
إبراهي�م وعل�ى آل إبراهي�م . ف�ي العالمي�ن إنك 

حميد مجيد .

الله�م إن�ي أع�وذ بك من ع�ذاب جهن�م ، ومن 



79

ع�ذاب القبر ، ومن فتنة المحي�ا والممات ، ومن 
فتن�ة المس�يح الدج�ال ، وأع�وذ بك م�ن المغرم 

والمأثم . 

الله�م اغف�ر ل�ي م�ا قدم�ت وم�ا أخ�رت ، وما 
أس�ررت وم�ا أعلن�ت ، وما أس�رفت ، وم�ا أنت 
أعل�م به مني ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، ال إله 
إال أنت ، ي�ا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 
.السالم عليكم ورحمة الله - وتلتفت يمينا حتى 
ي�رى خده�ا األيم�ن - الس�الم عليك�م ورحمة 
الله - وتلتفت ش�ماال حتى يرى خدها األيس�ر . 

السالم عليكم ورحمة الله.

األذكار المطلوبة بعد الصالة

يس�ن أن تقول بعد السالم : أستغفر الله )ثالثا( 
اللهم أنت ، ومنك الس�الم ، فحينا ربنا بالسالم ، 



80

وأدخلنا برحمتك دار الس�الم ، تباركت وتعاليت 
ياذا الجالل واإلكرام . اللهم المانع لما أعطيت ، 
والمعطى لما منعت ، وال ينفع ذا الجد منك الجد. 
ثم تقول : سبحان الله )ثالثا وثالثين( الحمد لله 
)ثالث�ا وثالثي�ن( ، الله أكبر )ثالث�ا وثالثين( ، ال 
إل�ه إال الل�ه وحده الش�ريك ل�ه ، ل�ه الملك وله 
الحمد ، يحيي ويميت، وهو على كل ش�يء قدير 
)م�رة واح�دة( وتزيد بعد ص�الة الصبح والعصر 
والمغ�رب : ال إله إل�ى الله وحده الش�ريك له ، 
ل�ه الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو على 
كل ش�يء قدير )عش�را( فقد ورد ف�ي األحاديث 
الصحيحة أن ))م�ن قال دبر كل صالة الصبح أو 
العصر أو المغرب : ال إله إال الله وحده ال شريك 
له ، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على 
كل شيء قدير عشر مرات كان كعدل عشر رقاب 
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من ولد إس�ماعيل(( . وفي رواية )كتبت له عشر 
حس�نات ، ومحيت عنه عش�ر س�يئات ، ورفعت 
ل�ه عش�ر درج�ات . وكان يومه في ح�رز من كل 
مكروه ، وحرس من الشيطان ، ولم ينبغ لذنب أن 
يدركه إال الشرك( ويندب أن تقول أيضا : أستغفر 
الل�ه الذي ال إله إال هو الح�ي القيوم وأتوب إليه 
)ثالث�ا( . وينبغ�ي أن تواظ�ب المرأة عل�ى قراءة 
آيه الكرس�ي )1( و }آمن الرس�ول{ )2( إلى آخر 
الس�ورة ، و}شهد الله أنه ال إله إال هو والمالئكة 
وأول�وا العلم قائما بالقس�ط ال إل�ه إال هو العزيز 
الحكي�م إن الدين عند الله اإلس�الم{ )3( . }قل 
الله�م مالك الملك تؤتي الملك من تش�اء وتنزع 
الملك ممن تش�اء وتعز من تش�اء وتذل من تشاء 
بيدك الخير إنك على كل ش�يء قدير. تولج الليل 
في النه�ار وتولج النهار في اللي�ل وتخرج الحي 
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م�ن الميت وتخرج الميت م�ن الحي وترزق من 
تشاء بغير حس�اب { )4( وتقرأ سورة اإلخالص 
والمعوذتين والفاتحة عقب كل صالة ؛ فقد روى 
عن�ه صل�ى الله عليه وآله وس�لم أنه ق�ال : )) من 
قرأ آيه الكرسي دبر كل صالة لم يمنعه من دخول 

الجنة إال أن يموت (( .

دعاء القنوت

))الله�م اهدن�ي فيم�ن هديت ، وعافن�ي فيمن 
عافي�ت . وتولني فيم�ن توليت ، وب�ارك لي فيما 
أعطيت ، وقني ش�ر ما قضيت ، فإنك تقضي وال 
يقضى عليك ، وإنه ال يذل من واليت ، وال يعز من 
عادي�ت ، تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على 
ما قضيت ، أس�تغفرك وأت�وب إليك. وصلى الله 
على سيدنا محمد النبي األمي وعلى آله وصحبه 
وس�لم (( وهو مطل�وب في االعت�دال الثاني من 
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صالة الصب�ح ، وفي اعتدال الركع�ة األخيرة من 
صالة الوتر في النصف الثاني من رمضان . وينبغي 
أن تحافظ المرأة عل�ى صالة الجماعة ؛ فقد ورد 
ف�ي الحديث الصحيح : )) الص�الة في الجماعة 
تعدل خمسا وعشرين صالة (( . وورد أيضا أن : 
))من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل . ومن 
 صلى الصبح في الجماعة فكأنما قام الليل كله (( .
وص�الة المرأة ف�ي بيته�ا أفضل م�ن صالتها في 
المس�جد ؛ للخبر المروى عن الرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : ) ال تمنعوا نسائكم المسجد 
وبيوته�ن خي�ر له�ن ( بل يك�ره ل�ذوات الهيئات 
حضور المسجد مع الرجال ، لما في الصحيحين 
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : )) 
لو أن رس�ول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى 
م�ا أحدث النس�اء لمنعهن المس�جد كم�ا منعت 
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نساء بني إسرائيل (( . ولما فيه من خوف الفتنة .
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الباب الرابع: في حقوق الوالدين ، 

وحقوق الزوج ، 

وفي ذم التبرج

فصل: في حقوق الوالدين

أم�ا حقوق الوالدين فق�د قال تعالى : ) واعبدوا 
الله وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ( )1(، 
وق�ال تعال�ى : )وقضى رب�ك أال تعب�دوا إال إياه 
وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما 
أو كالهم�ا فال تق�ل لهم�ا أفِ ٍ وال تنهرهما وقل 
لهم�ا قوال كريما . واخف�ض لهما جناح الذل من 
الرحمة وق�ل رب ارحمهما كم�ا ربياني صغيرا( 
)2( وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
))بروا آبائكم تبركم أبنائكم (( ، وقال عليه الصالة 
 والس�الم : )) الجن�ة تح�ت أقدام األمه�ات (( ،

وقال سيدنا الحداد رضي الله عنه:
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والوالدان لهم حق يقوم به *** من يتقي الله 
والمدلون بالنسب

وينبغي للم�رأة أن تعرف حقوق الوالدين ، وأن 
تقوم ببرهما ، وأال تخالف كالمهما ؛ فإن الله جل 
وع�ال قد أوجب علينا االمتث�ال ألمرهما . تدبرن 
أيتها النس�اء قوله جل ذكره : }وبالوالدين إحسانا 
{ أي أْحسنوا إلى الوالدين إحسانا } إما أن يبلغن 
عن�دك الكب�ر أحدهم�ا أو كالهما فال تق�ل لهما 
أف { أي إذا بل�غ أبوك أْو أمك حد الكبر فواجب 
علي�ك احترامهما و إجال لهما والتأدب لهما إلى 
ح�د أن التق�ول لهم�ا } أف { أي التنطق أمامهما 
حتى بمثل هذه الكلم�ة التي تدل على التضجر } 
والتنهرهم�ا { ب�ل تأدب لهم�ا ، } وقل لهما قوال 
كريم�ا { أي إذا خاطبتهم�ا فخاطبهم�ا بال�كالم 
الحس�ن ال�ذي تح�ب أن يخاطب�ك ب�ه أوالدك } 
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واخف�ض لهما جناح الذل من الرحمة { أي تذلل 
لوالدي�ك ، وهون نفس�ك عندهما رحم�ة بهما ، 
واذكر رحمتهما بك ، وشفقتهما عليك وأنت في 
الصغر}وق�ل ربي أرحمهما كم�ا ربياني صغيرا{ 
وتكفي هذه اآلية دليال لشرف الوالدين ، وعظيم 

حقهما على أوالدهما .
وتفكرن في معنى قوله صلى الله عليه آله وسلم 
:)ب�روا آبائكم تبركم أبنائك�م( أي إنكم إذا قمتم 
بب�ر آبائك�م يرزقكم الل�ه أوالدا يقوم�ون ببركم . 
فكل من برت منكن أباها وأمها تنال هذه البش�ائر 
األرب�ع التي بش�رها بها الرس�ول صل�ى الله عليه 

وآله وسلم ،
وه�ي : أن الل�ه تعال�ى يطي�ل عمره�ا، ويرزقها 
الله أوالدا يعيش�ون ، ويقوم�ون ببرها كما قامت 
بب�ر والديه�ا ، وف�وق هذا كل�ه رضوان م�ن ربها 
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خالقه�ا عنها، فقد ورد عن النب�ي صلى الله عليه 
وآله وس�لم أنه قال: )رضا الله في رضا الوالدين 
، وس�خط الل�ه في س�خط الوالدي�ن( وروى عن 
الله تعالى أنه قال:)من أصبح مرضيا لي مسخطا 
لوالديه فأنا عنه س�اخط ، ومن أصبح مسخطا لي 
مرضي�ا لوالدي�ه فأن�ا عن�ه راٍض ( )1( هل يحب 
إحداكن إن يس�خط الله عليها وأال يبرها أوالدها 
، ف�إذا كنتن كذلك فال ترضْي�ن بذلك فبادرن إلى 
احت�رام الوالدي�ن وامتث�ال أمرهما ، واإلحس�ان 
إليهم�ا ، وتقديمهما في الب�ر والصلة والمعروف 
عل�ى النف�س واألوالد من غير من�ة عليهما ، وال 

استثقال لهما . 
احذرن كل الحذر أن يغويكن إبليس فتخالفنهما 
، فإن عقوق الوالدين من الكبائر ، أما سمعتن قوله 
علي�ه الس�الم : ) أكبر الكبائر ، ثالث : اإلش�راك 
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بالله ، وعقوق الوالدين وشهادة الزور...( وقوله 
ف�ي الحدي�ث اآلخ�ر : ) ثالث�ة ح�رم الل�ه تبارك 
وتعال�ى عليه�م الجن�ة : مدم�ن خم�ر ، والع�اق 
لوالدي�ه ، والديوث الذي يقر الخبث في أهله ( . 
واعلم�ن أن بر الوالدة أضعاف بر الوالد كما ورد 
في الحديث ، قال سيدنا الحبيب عبد الله الحداد 
رض�ي الل�ه عنه ف�ي النصائح : ولعل الس�بب في 
ذلك ما تقاسيه الوالدة من تعب الحمل ومشاقه ، 
ومشقه الوضع ، ومئونة الرضاع والتربية ، ومزيد 
الحن�ان والش�فقة ، والل�ه أعلم . وق�د قال رجل 
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : من أحق الناس 
بصحبتي � أي بب�ري وصلتي � فقال له صلى الله 
عليه وآله وس�لم : ) أمك قال ث�م من ؟ قال أمك 
ق�ال ث�م من ؟ قال أم�ك قال ثم م�ن ؟ قال أبوك( 
وكما يجب على اإلنس�ان أن يبرهما في حياتهما 
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كذل�ك ينبغ�ي له أن يبرهما بع�د وفاتهما ، وذلك 
بالدع�اء واالس�تغفار لهم�ا ، وبقض�اء ديونهم�ا 
وب�ر  أرحامهم�ا  وبصل�ة   ، وصاياهم�ا  وتنفي�ذ 
أصدقائهم�ا وأهل مودتهم�ا ، فذلك كله من تمام 
البر كما وردت به األحاديث. وفي الدعاء للميت 
، وفي االستغفار له ، والتصدق عنه، نفع له كثير . 
فينبغي لإلنسان أال يغفل عن ذلك في حق والديه 
خصوصا ، وفي ح�ق غيرهم من األقارب وذوي 

الحقوق عليه ، والمسلمين عموما . انتهى
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فصل: في حقوق الزوج

ق�ال تعال�ى : ) الرجال قوامون على النس�اء بما 
فض�ل الله بعضه�م على بع�ض وبم�ا أنفقوا من 
أمواله�م ، فالصالحات قانت�ات حافظات للغيب 
، والالت�ي تخاف�ون نش�وزهن  الل�ه  بم�ا حف�ظ 
فعظوه�ن واهجروهن في المضاجع واضربوهن 
فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن س�بيال ، إن الله كان 
عليا كبيرا ( )1( قال الش�يخ محمد أمين الكردي 
في كتاب ))إرش�اد المحتاج، لحقوق األزواج(( 
بعد االستش�هاد بهذه اآلية الكريمة وذكره س�بب 
أي  النس�اء(  عل�ى  قوام�ون  )الرج�ال   : نزوله�ا 
يقومون عليه�ن قيام الوالة على الرعية ، فالرجل 
يقوم بمصالح الم�رأة والتدبير والتأديب ويجتهد 
في حفظها ولما أثبت القيام على النس�اء للرجال 
بين الس�بب بأمرين أحدهما وهبي والثاني كسبي 
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، وق�د ذك�ر األول بقوله ) بما فض�ل الله بعضهم 
على بعض ( أي أن الله فضل الرجال على النساء 
بأمور ، منها زيادة العقل والدين ، وحس�ن التدبير 
، ومزي�د القوة ف�ي األعمال ؛ والطاع�ات وإقامة 
الش�عائر ، والوالية والش�هادة ، ووجوب الجهاد 
والجمع�ة ، وزي�ادة النصيب في المي�راث، وإليه 
االنتس�اب . ثم ذكر الثاني بقوله ) وبما أنفقوا من 
أموالهم ( أي بس�بب ما أخرجوا في نكاحهن من 
أمواله�م في المه�ور والنفقات ثم قس�مهن على 
قسمين، فذكر األول بقوله ) فالصالحات ( منهن 
) قانت�ات ( أي مطيع�ات ألزواجه�ن ) حافظات 
للغي�ب ( أي لم�ا يج�ب عليه�ن حفظ�ه في حال 
غيب�ه أزواجه�ن من البي�وت والف�روج واألموال 
، ق�ال صلى الله عليه وآله وس�لم : )خير النس�اء 
امرأة إن نظرت إليها سرتك ، وإن أمرتها أطاعتك 
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، وإن غب�ت عنها حفظتك في مالك ونفس�ها( ثم 
تال اآلية رواه أبو داود الطيالسي وابن أبي حاتم . 
وذكر القس�م الثاني بقول�ه: ) والالتي تخافون ( 
أي تظن�ون )نش�وزهن( أي عصيانه�ن عن طاعة 
النش�وز  عالم�ة  منه�ن  ظه�رت  ف�إذا   ، األزواج 
) فعظوه�ن ( أي خوفوه�ن عقوب�ة الل�ه تعال�ى 
بالق�ول ، كأن يقول لها : اتقي الله وخافيه فإن لي 
عليك حقا وارجع�ي عما أنتي عليه ، واعلمي أن 
طاعت�ي ف�رض عليِك ، ف�إن لم يؤث�ر فيها الوعظ 
وأص�رت على ذلك فاهجرها : وه�و قوله تعالى 
: )واهجروهن ف�ي المضاجع( أي اعتزلوهن في 
فراشٍ  آخر ، فإن لم يرجعن بالهجران فخوفوهن 
)واضربوه�ن( ضرب�ا غي�ر مبرح ، وه�و الذي ال 
يكس�ر عظما وال يش�ين عض�وا ) ف�إن أطعنكم ( 
بت�رك النش�وز )ف�ال تبغوا عليه�ن س�بيال( أي ال 
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تطلب�وا طريقا إل�ى التعدي عليه�ن وظلمهن )إن 
الل�ه كان علي�ا كبي�را( فاح�ذروه أن يعاقبك�م إن 
ظلمتوهن فإن�ه أقدر عليكم منكم على من تحت 

أيديكم . انتهى ملخصًا.
واعلمن � أيتها النساء أن حق الزوج على زوجته 
من أعظم الحقوق، فقد روى الترمذي عنه صلى 
الله عليه وآله وس�لم أنه قال : )لو أمرت أحدا أن 
يس�جد ألحد المرأة أن تسجد لزوجها( كناية عن 
عظم حقه عليها، فالواجب عليكن القيام بحقوق 
األزواج لتفزن بالث�واب الكثير ، فقد روى أحمد 
وابن حب�ان والطبران�ي بألفاظ متقارب�ة عن أنس 
ب�ن مال�ك رض�ي الل�ه عنه أنه ق�ال : قال رس�ول 
الل�ه صل�ى الل�ه عليه وآل�ه وس�لم : )الم�رأة إذا 
صلت خمس�ها وصامت شهرها وحفظت فرجها 
وأطاع�ت زوجها تدخل من أي باب ش�اءت من 
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أبواب الجنة( .

وق�ال عبد الرحمن بن ع�وف : المرأة الصالحة 
خي�ر م�ن ألف رج�ل غي�ر صال�ح . وأيم�ا امرأة 
خدمت زوجها سبعة أيام أغلق عنها سبعة أبواب 
النار وفتح�ت لها ثمانية أب�واب الجنة تدخل من 
أيها ش�اءت بغير حس�اب . وقال : يستغفر للمرأة 
المطيع�ة زوجها : الطير في الهواء ، والحيتان في 
الماء ، والمالئكة في الس�ماء ، والشمس والقمر 
مادامت في رضا زوجها . فاحرصن كل الحرص 
عل�ى ما يرضي الزوج ؛ ف�إن التهاون بحق الزوج 
موج�ب لإلث�م الكبي�ر ، فقد روي ع�ن طلحة بن 
عبد الله رضي الله عنه أنه قال : أيما امرأة كلحت 
في وجه زوجها فتدخل عليه الغم فهي في سخط 
الل�ه إلى أن تضحك في وجه زوجها . وروى ابن 
عساكر وابن عدي قال: قال رسول الله صلى الله 
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عليه وس�لم : )مامن امرأة قالت لزوجها ما رأيت 
منك خيرا إال أحبط الله عملها س�بعين س�نه ولو 
كانت تص�وم النهار وتق�وم اللي�ل( وروى البزار 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ) من حق 
ال�زوج على الزوجة لو س�ال منح�راه دما وقيحا 
ًوصديدا فلحس�ته ما أدت حقه ( وروى الطبراني 
)حق الزوج على المرأة أن ال تهجر فراش�ه ، وأن 
تبر قس�مه ، وأن تطي�ع أمره وأال تخ�رج إال بأذنه 

وأال ٌتدخل من يكره( . 

وبالجملة ، فمن الحقوق المتأكدة على الزوجة 
: امتثال أمر زوجها وطاعته، وإذ دعاها إلى فراشه 
لم يجز لها االمتناع إال لعذر شرعي ، وأال تخرج 
م�ن بيت�ه إال بأذن�ه وإن خرج�ت بإذنه فمس�تورة 
ف�ي هيئة ال تنك�ر، وتطلب المواض�ع الخالية من 
الزحام دون الشوارع واألسواق ، محترزة من أن 
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يس�مع أجنبي صوته�ا أو يعرفها بش�خصها، وال 
تتعرف إال صديق زوجها ، وال تكثر الصعود على 
الس�طح ، وال تنظر الى بيوت الجيران واألسواق 
والس�كك من ثقب وش�بابيك، وأن تك�ون قليلة 
ال�كالم لجيرانه�ا ، وال تدخل عليهم إال في حالة 
توجب الدخول ، وإذا دخلت فلتستأذن ، وتحفظ 
زوجها في ح�ال غيبته وحضوره وتطلب رضاه ، 
وال تخون�ه في نفس�ها وال في مال�ه ، وال تتفاخر 
علي�ه بجماله�ا ، وأن تك�ون مقبل�ة عل�ى الصالة 
والصيام المفروضي�ن إال وقت حيض اونفاس ، 
وأن تك�ون قانعة من زوجها بما رزق�ه الله تعالى 
: قل أو كثر ، مقدمه حقه على حق نفس�ها وس�ائر 
أقاربها ، مشفقة على أوالده ، وإن كانوا من غيرها 
، ب�ارة بهم خادم�ة لهم ، محافظه للس�تر عليهم ، 
قصيرة اللسان عن السب والغيبة والنميمة ، قليلة 
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مراجعة الزوج ، كاتمه ألسراره . 

ومما يطلب منها أيضا التزيين والتطيب لزوجها 
، ومقابلت�ه بالبش�ر واالنبس�اط ، وأن تق�وم ب�كل 
خدمة في الدار تقدر عليها ، فقد روى عن أسماء 
بن�ت أبي بكر الصديق رض�ي الله عنها أنها قالت 
: تزوج�ت الزبير، وماله ف�ي األرض من مال وال 
ممل�وك ، وال ش�يء غير فرس�ه وناضح�ة ، كنت 
أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه ، وأدق النوى 
لناضحة، وأعلفه وأس�تلقي الم�اء ، وأخرز غربة 
)1(، وأطحن الشعير وأعجن ، وكنت أنقل النوى 
على رأسي من ثلثي فرسخٍ  ؛ حتى أرسل إلى أبي، 
أبو بكر الصديق بخادمة فكفتني سياس�ة الفرس ، 
فكأنما أعتقني . وما أحسن ما قاله الفزاري البنته 
عن�د زفافها وهو : يا بني�ه إنك خرجت من العش 
الذي فيه درجت ، وصرت إلى فراش ال تعرفينه ، 



99

وقرين ال تألفينه ؛ فكوني له أرضا يكن لك سماء 
وكون�ي له مهادا يكن ل�ك عمادا تس�تندين إليه ، 
وكون�ي ل�ه أمة يكن له عب�دا ، وال تلحي عليه في 
ش�يء فيقالِك )2(، وال تباعدي عنه فينس�اك . إن 
ن�أى عنك بقب�ٍض وهيبة فابعدي عن�ه ، واحفظي 
أنفه وس�معه وعينه، فال يش�م منك إال طيبا ، وال 
يسمع منِك إال حسنا ، وال ينظر منك إال جميال .

فعليك�ن معش�ر النس�اء بالمحافظ�ة عل�ى هذه 
اآلداب الش�ريفة ، وال تغفل�ن ع�ن قول�ه صل�ى 
الل�ه علي�ه وآل�ه وس�لم : ) إذا دعا الرج�ل امرأته 
إلى فراش�ه فل�م تأته فب�ات غضبان عليه�ا لعنتها 
المالئك�ة حت�ى تصب�ح ( رواه بخاري ومس�لم . 
فالزم�ن طاعة أزواجك�ن ، وتواصين فيما بينكن 
بالح�ق والصب�ر. وإياك�ن والخ�روج ع�ن طاعة 
الزوج ؛ فق�د روى الخطيب في تاريخه أنه صلى 
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الل�ه عليه وآله وس�لم قال : ) أيم�ا امرأة خرجت 
م�ن بيته�ا بغي�ر إذن زوجها كانت في س�خط الله 
تعالى حتى ترجع إلى بيتها أو يرضي عنها زوجها 
( ولتحذر المرأة من أن تطلب طالقها من زوجها 
بغي�ر عذر ؛ فقد روى اإلمام أحمد والترمذي عنه 
صل�ى الله عليه وآله وس�لم أنه ق�ال : )أيما امرأة 
س�ألت زوجها الطالق من غير بأس فحرام عليها 
رائح�ة الجن�ة( نعوذ بالله مما يغض�ب الله تعالى 

ونسأله التوفيق لما يرضيه . آمين.

فصل: في ذم التبرج ، والحث 
على غض البصر

ق�ال الله تعالى : )وق�رن في بيوتكن وال تبرجن 
تبرج الجاهلية األولى وأقمن الصالة وآتين الزكاة 

وأطعن الله ورسوله( )1(. 



101

وقال ج�ل ذكره: )وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصاره�ن ويحفظن فروجه�ن وال يبدين زينتهن 
إال ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن 

وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن( )2( اآلية .
يجب عليكن معشر النساء : أن تمتثلن كالم الله 
عز وعل ا؛ فإنه يقول: )وقرن في بيوتكن( بمعنى 
الزمن بيوتك�ن فإن عز المرأة وش�رفها مالزمتها 
مس�كنها ؛ ول�ذا قال رس�ول الله صل�ى الله عليه 
وآله وس�لم :) لي�س للمرأة نصيب ف�ي الخروج 
إال مضط�رة . ولي�س له�ا نصيب ف�ي الطريق إال 
الحواش�ي( . رواه الطبران�ي في الكبي�ر . ثم قال 
تعال�ى : )وال تبرج�ن تب�رج الجاهلي�ة األول�ى( 
الجاهلية :هم أهل الكفر من قبل اإلس�الم ؛ وقد 
نهاكن الله عن التش�به بهم ، فال تكن في إعراض 
عن أدب هذه اآلية . كيف تستحسن المسلمة لباسًا 
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غي�ر لباس المؤمنات الصالح�ات ؟ وكيف يميل 
قلبها إلى ما تس�تعمله نس�اء اإلفرنج وأش�باههن 
ف�ي اللباس والحلي؟ ومالكن تخرجن س�افرات 
الوجوه غير محتش�مات؟؟ أما سمعتن قوله جل 
ذك�ره: ) يأيها النبي قل ألزواجك وبناتك ونس�اء 
المؤمني�ن يدنين عليهن م�ن جالبيبهن ذلك أدنى 
أن يعرف�ن ف�ال يؤذي�ن وكان الله غف�ورا رحيما ( 
)1(. فاألول�ى بالمرأة واألحس�ن له�ا أن تمكث 
في بيتها وال تخرج منه إال عند الضرورة والحاجة 
الش�ديدة ؛ فف�ي مالزمة البي�وت كل خير وكرامة 
للنس�اء . فإن المرأة عورة يستش�رفها الشيطان إذا 
خرج�ت من بيته�ا ؛ وق�د روى الطبراني بإس�ناد 
حس�ن ع�ن النبي صلى الل�ه عليه وآله وس�لم أنه 
قال: )النس�اء ع�ورة وإن المرأة لتخ�رج من بيتها 
وما بها بأس فيستش�رفها الش�يطان فيقول إنك ال 
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تمري�ن على أح�د إال أعجبتي�ه وإن المرأة لتلبس 
ثيابها فيقال لها أين تريدين فتقول : )أعود مريضا 
أو أش�هد جنازة أو أصلي في مسجد . وما عبدت 
إمرأة ربها مث�ل أن تعبد في بيتها( . فينبغي للمرأة 
أن تشرف نفس�ها بمالزمة بيتها خصوصا إذا يسر 
الله لها من يقوم بكفايتها من أب أو ابن أو زوج ، 
فإن احتاجت إلى الخروج فلتخرج مستترة وعليها 
غ�ض بصرها ف�ال تلتفت ، وال تنظ�ر غير طريقها 
، وال تم�س طيب�ا عند خروجها ؛ فق�د ورد النهي 
عن ذلك قال صلى الله عليه وس�لم :) أيما إمرأة 
اس�تعطرت ثم خرجت فمرت عل�ى قوم ليجدوا 
ريحه�ا فهي زاني�ة ( رواه أب�و داود والترمذي أي 
هي بس�بب ذلك متعرضة للزنى ساعية في أسبابه 

.
قال العالمة الس�يد أبو بكر بن شهاب الدين في 
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منظومته:
ومن تكن بين الرجال ماشيه *** بالطيب 

فهي بالحديث زانية
ثم ذكر بعض النساء المغرورات فقال رحمه 

الله :
وبعضهن تدعي وتزعم *** بأنها تغض عما 

يحرم
وأنها في غاية العفاف *** والبعد عن رذائل 

األوصاف
وهي تظل في الطريق راتعة *** ال تستحي 

ذاهبة وراجعه
أنى يصح ما ادعته الجاهلة *** قول بال فعل 

ودعوى باطلة
ه�ذا ، ولتحترز الم�رأة كل اإلحت�راز عن النظر 
إل�ى الرج�ال األجان�ب ، ف�إن الله ج�ل وعال قد 
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أمرها بغض البصر . وإن كثيرا من النس�اء يجهلن 
تحري�م النظر إل�ى الرج�ل األجنبي ؛ فإن�ه يحرم 
نظره�ا إلي�ه ، كم�ا يحرم نظ�ره إليه�ا ؛ فقد روى 
عن أم س�لمة أنها كانت عند النبي صلى الله عليه 
وآله وس�لم وميمونة إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل 
عليهم�ا فقال علي�ه الص�الة والس�الم : )احتجبا 
من�ه( قالت: قلت يا رس�ول الله ألي�س هو أعمى 
ال يبصرن�ا ؟ فق�ال صل�ى الله عليه وآله وس�لم : 
)أفعميا وان أنتما ألس�تما تبصرانه( رواه أبو داود 
والترمذي وقال : حس�ن صحيح . فال يجوز نظر 
المرأة لش�يء من الرج�ل ، وذلك لما ذكر ، وألن 
قصده�ا منه كقصده منها . فاعلمن ذلك واعلمن 
 ب�ه تفزن إن ش�اء الل�ه تعال�ى بالخي�ر والكرامة :
ولتحذير المرأة أيضا من كش�ف عوراتها بحضرة 
النس�اء ؛ وع�ورة المرأة عند النس�اء المس�لمات 
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مابين س�رتها وركبتها ، وعند الكافرات يجب أن 
تستر جميع بدنها إال ما يبدو عليه عند المهنة )1(، 
فال يجوز أن تكشف المرأة ما بين سرتها وركبتها 
عند أحد من النس�اء ول�و كانت أمه�ا أو ابنتها أو 
أخته�ا أو خادمتها فإن ذل�ك حرام . كما ال يجوز 
له�ا أن تكش�ف من بدنها عن�د النس�اء الكافرات 

سوى ما يبدو عند المهنة . والله أعلم .
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الخاتمة

ونسأل الله حسنها

 في الحث على الزهد في الدنيا والرغبة 

في اآلخرة والتحذير من الغيبة والنميمة ، 

وما أشبه ذلك

ق�ال الل�ه تعالى:) م�ا عندكم ينفد وم�ا عند الله 
ب�اق ( )1( . وق�ال تعال�ى: )اعلم�وا أنم�ا الحياة 
الدني�ا لعب وله�و وزين�ة وتفاخر بينك�م وتكاثر 
أعج�ب  غي�ث  كمث�ل  واألوالد  األم�وال  ف�ي 
الكف�ار نبات�ه ث�م يهي�ج فت�راه مصف�را ث�م يكون 
حطام�ا وفي اآلخ�رة ع�ذاب ش�ديد ومغفرة من 
الل�ه ورضوان وما الحياة الدني�ا إال متاع الغرور( 
)2( وقال رس�ول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
} ازهد فيما عند الناس�يحبك الناس{ وقال عليه 
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الصالو والس�الم : } لو كانت الدنيا تزن عند الله 
 جن�اح بعوض�ة ما س�قي كاف�را منها ش�ربة ماء{.
وقال س�يدنا الحبيب عبد الل�ه الحداد رضي الله 

عنه :
وازه�د بقلبك في الدار التي فتنت *** طوائفا 

فرأوها غاية الطلب
تنافسوها فأعطوها قوالبها *** مع القلوب فيا 

الله من عجب
وهي التي صغرت قدرا وما وزنت *** عند 

اإلله جناحا فالحريص غبى
اعلمن أيتها النساء : أن العلماء رضى الله عنهم 
والحكماء وغيرهم من اهل المعرفة ، قد أجمعوا 
على ذم الدنيا ، وعرفوا وتحققوا أنها فانية ال تبقي 

ألحد ، وال يدوم لها أحد ؛
قال سيدنا العدني رضي الله عنه:
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وهل تحققت دنيا *** دامت لحد أو لها دام
ة السام والعمر فان وإن طال*** البدَّ من كرَّ

ه�ل دامت الدنيا ألحد ممن مضى ؟ كال ، والله 
؟ ث�م كال؟ ثم ماذا تنف�ع كثرة األموال !!! وتزيين 
األب�دان بالكس�اء والحل�ي!!! وأن�ت راح�الت 
خارج�ات منه�ا ، رضيتن منه�ا أم ال، هل قدمت 
إحداكن زادا آلخرتها!!! وقامت بتقوى الله الذي 
يقول :} وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا 
أول�ي األلب�اب{ )1( كيف تح�ب الواحدة منكن 
أن تزي�د عل�ى أخواتها في حل�ي الدنيا ولباس�ها 
!!! فه�ال أحبت أن تزي�د عليها في أعمال اآلخرة 
وقام�ت بفرائض الله !!! وانتهت عن محارم الله 
!!! واس�تعدت باألعمال الصالحة لتكون أحسن 
أخواته�ا ف�ي اآلخ�رة !!! مالك�ن أيتها النس�اء ال 
تنظرن إال إلى هذه الدنيا وزينتها !!! أما س�معتن 
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قول�ه جل ذكره : )إنا جعلنا م�ا على األرض زينة 
لها لنبلوهم أيهم أحس�ن عمال( )2( وقوله: )فال 
تغرنك�م الحي�اة الدنيا وال يغرنك�م بالله الغرور( 
)3( فاح�ذرن م�ن االغت�رار بزخارف ه�ذه الدار 
الت�ي ه�ي محل األك�دار ، فق�د خي�ر المصطفى 
محم�د صل�ى الله علي�ه وآل�ه وس�لم : أن تكون 
بطحاء مكة له ذهبا فما اختار ذلك ، وقال لسيدنا 
عمر : )أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا لهم 
ولن�ا اآلخرة( ، وربنا يق�ول :) واآلخرة عند ربك 

للمتقين( )4(. 
فعليكن بتقوى الله ، وال تغفلن عن ذكر الموت 
وأهوال�ه ، وع�ن االس�تعداد ليوم القيام�ة ، وهل 
عرف�ت إحداك�ن أنه�ا مضم�ون لها باألم�ان من 
أهوال يوم القيامة التي يش�يب منها الولدان ، قال 
تعالى : )يأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الس�اعة 
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ش�يء عظيم . يوم ترونها تذه�ل كل مرضعة عما 
أرضع�ت وتض�ع كل ذات حم�ل حمله�ا وترى 
الناس س�كارى وما ه�م بس�كارى ولكن عذاب 
الل�ه ش�ديد( )5( تدبرن ه�ذه اآلي�ة وتفكرن في 
معناه�ا ، فإنه�ا كالم الله الذي الري�ب فيه ، فهو 
ح�ق وصدق. يق�ول ربنا تعالى ف�ي وصف ذلك 
اليوم بأنه إذا حضر ذلك اليوم )تذهل كل مرضعة 
عما أرضعت( أي أن كل مرضعة تنس�ى وتشتغل 
عن ولدها الذي ترضعه من ش�دة ما تش�اهده من 
أهوال ذلك اليوم، )وتضع كل ذات حمل حملها(
أي أن كل حامل تضع حملها من شدة ما تراه من 
األهوال ، )وترى الناس س�كارى( ؛ أيان من نظر 
الى الناس في ذلك اليوم يظنهم سكارى ، اي بال 
عقول، قال الله تعالى : )وما هم بس�كارى ولكن 
عذاب الله ش�ديد( يجب عل�ى كل واحدة منكن 
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أن تعمل لنفس�ها أعماال تنجيها من ش�دائد ذلك 
الي�وم ؛ فقد قال تعالى: )يأيه�ا الناس اتقوا ربكم 
واخش�وا يوما ال يجزي والد عن ولده وال مولود 
ه�و ج�از عن وال�ده ش�يئا إن وع�د الل�ه حق فال 
تغرنك�م الحي�اة الدنيا وال يغرنك�م بالله الغرور( 

.)1(
انتبهن يا معش�ر النس�اء ؛ فإن الل�ه جل وعال قد 
حذرك�ن وقال : } ف�ال تغرنكم الحي�اة الدنيا { ال 
تغتر المرأة بما معها من ذهب وفضة وكساء وغير 
ذل�ك ، وال تظن أن الفوز والس�عادة ف�ي التفاخر 
والتكاثر، وال يحس�ن منها إذا جمعها مجلس مع 
بعض النس�اء ورأت بعضهن تس�تعمل شيئا ليس 
عنده�ا مثله ع�ادت إل�ى البيت س�اخطة وكلفت 
زوجه�ا أن يأتي لها بذلك . ه�ل تظن أن ذلك أن 
ينجيها من النار !!! أو أنه يدخلها الجنة ؟؟؟ كيف 
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ال تتص�دق على المحتاجي�ن والمحتاجات حتى 
بعش�ر ما تفاخ�ر به أخواتها المؤمن�ات !!! مع أن 
الصدقة هي التي س�تنفعها في اآلخرة ، وستجني 
ثمرته�ا إذا ماتت . وأما الذي تس�تعمله من أنواع 
الحل�ي والكس�اء ، أو تخلفه لورثتها ف�ال تنال به 
ثواب�ا ، بل إن قصدت به الرياء والتكبر صار ذلك 

وباالً عليها وخسارة دينية .
فالح�ذر كل الح�ذر أيته�ا المؤمن�ات إن كنت�ن 
مؤمن�ات م�ن ه�ذا الطغي�ان الموج�ب لدخ�ول 
الني�ران ، وازهدن بقلوبكن في هذه الدنيا واقنعن 
منه�ا بما تيس�ر . وال تظن امرأة أنها أعز وأش�رف 
من سيدتنا فاطمة بنت رسول الله سيدة نساء أهل 
الجنة ؛ فق�د كانت تطحن وتعجن وتخبز وتخدم 
نفسها ، وجاءت ذات يوم إلى أبيها صلى الله عليه 
وآله وسلم تش�كو إليه من مشقة الخدمة في بيتها 
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، وتحب أن يعطيه�ا خادما يعينها . فقال لها عليه 
السالم : )أال أدلك على ما هو خير لك من خادم 
؟ قالت بلى . قال : إذا آويت إلى فراشك فسبحي 
الل�ه ثالثا وثالثين ، واحمدي الله ثالثا وثالثين ، 
وكبري الله ثالث�ا وثالثين ، وكملي المائة بال إله 
إلى الله وحدة ال شريك له، له الملك وله الحمد 
يحي�ي ويميت وهو على كل ش�يء قدير( أو كما 
ق�ال عليه الصالة والس�الم . فانظرن كيف أجاب 
رسول الله ابنته وهو الذي راودتٌه الجبال أن تكون 
له ذهبًا فلم يرض ذلك ؛ بل كان يقول: )أحب أن 
أجوع يوم وأشبع يوم( أما سمعتن الحديث الذي 
ذكرناه عنه صلى الله عليه وآله وسلم : )لو كانت 
الدني�ا تزن عن�د الله جناح بعوضة ما س�قي كافرًا 

منها شربة ماء( .
كل واح�دة تنظر بعين بصيرته�ا ، تجد أن الدنيا 
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التي أعطاها الله الكافرين والفاسقين أكثر من دنيا 
المسلمين والصالحين ؛ فهل ذلك لشرفهم عنده 
؟ كال والله ، بل هو ابتالء وامتحان . أما س�معتن 
قوله جل ذكره : )وال تعجبك أموالهم وال أوالدهم 
إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق 
أنفس�هم وه�م كاف�رون( )1( . وقول�ه ف�ي اآلية 
األخ�رى : ) إنم�ا أموالكم وأوالدك�م فتنته والله 
عنده أجر عظيم( )2( وقوله تعالى : )وما أموالكم 
 وال أوالدكم بالتي تقربكم عندنا زلفى( )3( اآلية .
وإذا عرفت�ن ه�ذا ، علمت�ن أن كل ام�رأة ترغ�ب 
ف�ي الدنيا وتميل إليها بظاهره�ا وباطنها، وتهمل 
اآلخ�رة وال تعم�ل له�ا ؛ فه�ي حمقاء خاس�رة ، 
وس�وف تن�دم ندامة عظم�ى حيث ال ينف�ع الندم 
)يوم تأتي كل نفسٍ  تجادل عن نفسها وتوفي كل 

نفس ٍ ما كسبت وهم ال يظلمون( )4( . 
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فيج�ب على الم�رأة أن تقن�ع بما يس�ره الله لها 
م�ن الدني�ا ، وأن ترض�ي بحالتها وحال�ة زوجها 
وتش�كر الله على ذلك ، فقد فضلها على كثير من 
خلق�ه ، وال تنظ�ر ف�ي الدنيا إال إلى م�ن هي أقل 
 منها ماال حتى تش�كر الله تعالى على ما أعطاها .
قال س�يدنا الحبيب عبد الله بن حس�ين ابن طاهر 

رضي الله عنه :
إن في الِقل راحة ال يجدها الذي ضْم
إيش تبغي بما يفضل على لقمة الفْم

والذي يسترالعورة وال هو محرْم
كلها عابرة كْم أنت من نسل آدْم

وقال الله تعالى : )لئن ش�كرتم ألزيدنكم ولئن 
كفرتم إن عذابي لشديد( )5( وقال تعالى : )ومن 
شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عن 

العالمين( )6( . اللهم وفقنا لشكرك ما أبقيتنا.



117

فصل: في التحذير من الغيبة والنميمة

ق�ال الله تعال�ى:)وال تقف ما لي�س لك به علم 
إن الس�مع والبص�ر والف�ؤاد كل أولئ�ك كان عنه 
مس�ؤال( )1( وقال جل ذكره )وال يغتب بعضكم 
بعض�ا أيح�ب أحدك�م أن ي�أكل لح�م أخي�ه ميتا 
فكرهتموه( )2( وقال رس�ول الله صلى الله عليه 
وس�لم : )من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فليقل 
خيرًا أو ليصمت( وفي الحديث اآلخر عنه صلى 
الل�ه علي�ه وس�لم : ) إن العبد ليتكل�م بالكلمة ال 
يلق�ي لها باال فيهوي بها ف�ي النار أبعد من الثريا( 
أو كم�ا ق�ال : وك�م وردت ف�ي اآلي�ات القرآنية 
، واألحادي�ث النبوي�ة إن�ذارات وتحذيرات عن 
الغيبة والنميمة ؛ فاعرفن معش�ر النس�اء واعلمن 
أن الغيبة محرمة ش�ديدة التحريم ، وهي أن تذكر 
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إحداكن أحدا من المسلمين أو المسلمات بشيء 
يكرهه ولو كانت صادقة ؛ وقد ش�به الله س�بحانه 
وتعال�ى م�ن يغتاب الن�اس بمن ي�أكل لحم أخيه 
المس�لم ميتا ، فهل تق�در إحداكن أن تأكل لحوم 
الموت�ى!؟ وإذا كانت تك�ره أكل لحومهم فلتمنع 
نفس�ها من الكالم فيهم . وه�ل ترضى أن يغتابها 
أح�د بمثل م�ا تغتاب به الناس!!!! ف�إذا كانت ال 
ترض�ى بذلك فكذل�ك بقية الناس ؛ أما س�معتن 
قول الرس�ول صلى الله عليه وس�لم : ))ال يكون 
المؤمن مؤمنا حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه(( 
. ث�م أنها لماذا تغتاب عب�اد الله ؟ هل جعلها الله 
مهيمن�ة عليه�م تحاس�بهم وتقوم عليه�م ؟ ليس 
ذلك إليها ، بل عليها أن تهتم بش�أنها ، وما عليها 
م�ن الن�اس إن صلح�وا وإن لم يصلح�وا ، كيف 
وق�د نهاه�ا الله جل ش�أنه ع�ن ال�كالم فيهم أما 
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تعلم أن أقوالها وأفعاله�ا محصية عند الله تعالى 
، أم�ا تذك�ر قوله جل ذكره : )ما يلفظ من قوٍل إال 
لدي�ه رقيب عتيد( )3(، أما تدري أن أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها تكلمت عند الرسول صلى 
الله عليه وس�لم بكلمة قالت إن فالنة قصيرة ، أو 
نحو ذلك فقال صلى الله عليه وسلم : )لقد قلت 
كلمة لو مزجت بماء بحر لغيرته وأنتنته من فحش 

قبحها( .
فمالكن معش�ر النس�اء في غفلٍة من هذا؟؟ وال 
تُزيُن عن�د كن المجالس إال بذك�ر معائب الناس 
، ه�ل خفي عليكن قول الرس�ول صلى الله عليه 
وسلم : )من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته 
يوم القيامة( . كم من امرأة مطيعة لربها لو لبس�ت 
ثوبه�ا مرقع�ًا ودخلت إل�ى مجلس م�ن مجالس 
الن�اس هم�زن ولم�زن عليها ، وضح�ك البعض 
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منها سخريةً  واستهزاء ، ووصفنها بما يسئ وهي 
أفضل عند الله من الس�اخرات منها المستهزئات 
به�ا. ه�ل تليق منك�ن ه�ذه األفع�ال ؟ فالواجب 
عليك�ن االنته�اء واإلنج�از ع�ن ه�ذه المض�ار ، 
 وإال فس�يعلم الذي�ن ظلموا أي منقل�ب ينقلبون.
وأم�ا النميم�ة : وه�ي نق�ل كالم إنس�ان إلى آخر 
بقصد إيق�اع الفتنة بينهم�ا ؛ كأن تجئ المرأة عند 
ق�وم وتنق�ل كالمهم إلى آخري�ن ، وتقصد بذلك 
إفس�اد بينه�م والفتنة فه�ي من المحرم�ات ؛ قال 
الل�ه تعال�ى : )وال تط�ع كل ح�الف مهي�ن هماٍز 
مش�اٍء بنمي�م( )1( وق�ال رس�ول الله صل�ى الله 
عليه وسلم : )شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة 
المفرق�ون بي�ن األحب�ة(. هل تح�ب إحداكن أن 
تك�ون من ش�رار عباد الل�ه؟ فإن كان�ت ال تحب 
ذلك ف�ال تمش بالنميم�ة. فيجب عليكن معش�ر 
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النس�اء منع نفوسكن من هذه المخازي والرذائل 
؛ قال السيد أبو بكر بن شهاب الدين :

وأقبح القبايح الوخيمة *** الغيبة الشنعاء 
والنميمة

فتلك والعياذ بالرحمان *** موجبة الخلود 
في النيران

ومن أقب�ح المنكرات اإلفس�اد بي�ن الزوجين ؛ 
لم�ا روي ع�ن أبي أي�وب األنصاري رض�ي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : )من 
فرق بين امرأٍة وزوجها ف�رق الله بينه وبين الجنة 
ي�وم القيامة( . وقال عليه الس�الم : )من عمل في 
ٌفرق�ٍة بين ام�رأة وزوجه�ا كان عليه لعن�ة الله في 
الدني�ا واآلخرة ، وحرم الله عليه النظر إلى وجهه 
الكريم( وقال عليه السالم : )ليس منا من خبب � 
أي أفس�د � امرأة على زوجها أو عبدًا على سيده( 
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رواه أب�و داود ف�ي الس�نن . فلتح�ذر الم�رأة م�ن 
التس�بب في التفريق بين الزوجين ولو كانت تلك 

الزوجة بنتها أو قريبتها.

ومما يحس�ن التنبيه عليه : احتقار بعض النس�اء 
واس�تصغارهن لمن من تلبس مثل لباسهن، حتى 
إن الواحدة منهن تراها تهمز وتلمز أختها التي لم 
تلب�س مثلها وذل�ك من أفح�ش المعاصي ؛ أفلم 
تس�مع قوله جل ذك�ره : )ويل لكل هم�زة لمزة( 
وقوله صلى الله عليه وس�لم : )ال تظهر الش�ماتة 
بأخيك فيعافيه الله ويبتليك(. فالحذر كل الحذر 
من التكبر على أخواتكن المسلمات ولتعرف كل 
واحدة منكن نفس�ها فإنها أمة ضعيفة ال تس�تطيع 
دفع الشر عن نفسها . ما بالها لو ابتالها الله بالفقر 
أو بالمرض أو العمى أو الصمم هل يستطيع أحد 
غير الله أن ينفعها ؟ وهل تنفعها أموالها وجمالها 
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؟ وه�ل عرف�ت أنه�ا من أه�ل اليمين وم�ن أهل 
الس�عادة؟ وإذا لم تعرف ذل�ك فلماذا تتكبر على 
أخواته�ا بماله�ا وجماله�ا ؟ ف�ر بما س�بقنها إلى 
الجن�ة بطاعة الل�ه وتخلفت ه�ي عنهن بمعاصي 
الل�ه )يوم ال ينفع مال وال بن�ون . إال من أتى الله 

بقلب سليم( )1(

قال السيد أبو بكر ابن شهاب الدين رحمه الله :
والفخر ليس بالحرير والذهب*** وال بلبس 

سندس ٍ وال قصب
ففي نساء الفرس والنصارى*** من الحلي 

ما غال مقدارا
وكله فان ٍ وإن جاء األجل *** أفضت إلى ما 

قدمت من العمل
ما الفخر إال بالعفاف والتقى*** وفعل ما 

كان بهن أليقا
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والبعد عن مجامع الفضول*** ورفض كل 
خلق مرذول

فاالقتداء بالبتول الزهرا *** وأمهات 
المؤمنين أحرى

ومما يلزم االحتراز عنه : إظهار الحزن والنياحة 
عند م�وت القريب ونح�وه . والنياح�ة: هي رفع 
الص�وت بالن�دب ، وه�و تعدي�د ش�مائل الميت 
ومحاس�نه . ومثلها إفراط رفع الص�وت بالبكاء، 
وضرب الخدود، وشق الجيوب )1( ، وكل شيء 
في�ه تغيير لل�زي المألوف كلبس ماال يعتاد لبس�ه 
مما يوجب الشهرة . فكل هذه األشياء المذكورة 
ح�رام منه�ي عنه وم�ن أعم�ال الكف�ار وعادات 
الجاهلية ؛ قال صلى الله عليه وس�لم : )ليس منا 
م�ن ضرب الخدود وش�ق الجي�وب ودعا بدعوة 
الجاهلية( رواه بخاري ومس�لم . وقال صلى الله 
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عليه وس�لم وآل�ه ))ثالث من الكفر بال له: ش�ق 
الجي�وب ، والنياح�ة ، والطع�ن في األنس�اب(( 
رواه اب�ن حبان في صحيح�ه فلتحذر المؤمنة من 
ذلك ، ولتلزم الصبر والتسليم لما قضى به وقدرة 
العزيز الحكيم ؛ فقد قال صلى الله عليه وس�لم : 
)ال يح�ل المرأة تؤمن بالله واليوم اآلخر أن تحد 
عل�ى ميت فوق ثالث إال على زوج أربعة أش�هر 
وعشرًا( وفي هذا الحديث تصريح بمنع اإلحداد 
عل�ى أي ميت غير الزوج فوق ثالثة أيام ولو كان 
الميت أبا أو ابنا أو عالما أو صالحًا � بل يلزم ترك 
اإلح�داد وإظهار الرضا بما حكم به الله وقضى ؛ 
فف�ي الصبر على ما تك�ره خير كثير . ومن أصيب 
بمصيب�ة فليق�ل : إنا لله وإنا إلي�ه راجعون. اللهم 

آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها.
ومما يطلب من المرأة : حسن تربية أوالدها تربية 
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ديني�ة، وتدريبهم على الصدق والحياء والعفاف، 
وأن تتول�ى األم رضاع طفله�ا ، وال تمكن غيرها 
م�ن إرضاع�ه إال عن�د الض�رورة. وإذا أرضعت�ه 
ام�رأة أخرى فينبغي أن يضبط ذلك مع ذكر اس�م 
صاح�ب اللبن وهو الزوج المرضعة ، أو س�يدها 
، وع�دد الرضعات ليعل�م أنها أقل من خمس فال 
تحرم أو خمس رضعات فأكثر ؛ فتحرم فإنه يحرم 
من الرضاعة ما يحرم من النسب كما في الحديث 
الش�ريف . هذا ما يس�ر الله جمعه بمحض فضله 
وكرم�ه ، وأرج�و منه س�بحانه وتعال�ى أن يجعله 
مقرب�ا إل�ى جنانه وس�ببا إلى الف�وز برض�اه ؛ إنه 
الس�ميع المجيب وصلى الله على س�يدنا محمد 
 وآله وصحبه وس�لم. والحمد لله رب العالمين.

قال جامعه الفقير إلى الله تعالى : محمد بن سالم 
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ب�ن حفيظ بن عبد الله ابن عيدروس بن الحس�ين 
، ابن الش�يخ أبي بكر بن س�الم العلوي الحسيني 

الحضرمي الشافعي :

كان الف�راغ م�ن جمعه في 22من ش�عبان س�نة 
1361ه�� . وكان الف�راغ م�ن تنقيحه عن�د العزم 
عل�ى طبعه ي�وم الخميس في 29م�ن ذي الحجة 
الحرام سنة 1379تس�ع وسبعين وثلثماية وألف 
هجرية؛ على صاحبها أزكى التحية . والحمد لله 

رب العالمين.
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